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“Oupas” é uma expressão tradicional portuguesa 
que se traduz em “vamos!” mas é também um 
estúdio de design gráfico e uma equipa de quatro: 
Cidália, Joana, Sofia e Tobias (o gato). 
O que é que isto tem a ver com a capa deste número 
da In Magazine? Terá de procurar no seu interior 
para satisfazer a sua curiosidade.
Para já, podemos dizer que envolve papel, cartão, 
tesoura e cola. Mas também projetos 3D e muitas 
fotografias. E envolve a Inapa e os seus armazéns, 
mas também aquilo que faz do Grupo uma empresa 
líder: o pensar fora da caixa, usando muito cartão  
e diferentes tipos de papel.

“Oupas” is a traditional Portuguese expression that 
means “let’s go!” but is also a graphic design studio 

(the cat).
What does this have in common with the cover of 

the answer inside.
For now, we can say that it involves paper, 
cardboard, scissors and glue. But also a 3D design 
project and many photos. And it involves Inapa 
and its warehouses, but also what makes the Group 
a leader: thinking outside the box, using a lot of 

Este é o novo projeto    
Inapa. Página 6

This is the new Inapa project. Page 6
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[EDITORIAL] 

CEO do Grupo Inapa / CEO of Inapa Group

Diogo Rezende

No número cinco da Revista IN revelamos tudo o que foi 
feito no sentido do Grupo continuar a progredir de forma 
constante durante o último ano, com resultados positivos 
nas três principais áreas de negócios: papel, embalagem e 
comunicação visual.

Apresentamos o resultado das decisões estratégicas de 
apostar no mercado francês e da expansão das fronteiras 
a outros mercados, como o holandês e o austríaco. 
Abordamos as novas tendências na área da impressão, 
bem como a forma como o Grupo trabalha para ir ao 
encontro dos clientes, mesmo quando o que é pedido são 
soluções “fora da caixa”. 

Entrevistamos o CEO da Inapa Espanha e Portugal, Ginés 
Ramírez, que fala sobre liderança e os desafios diários do 
cargo que ocupa. Falamos com um cliente da Korda, para 
conhecermos a história desta longa parceria, que tem 
vindo a acompanhar a evolução do mercado de impressão 
para a indústria gráfica.

Os armazéns na Alemanha e em Portugal são também 
notícia, bem como as novas tendências de design de 
interiores, onde o papel é um elemento distintivo ao 
permitir aliar a sustentabilidade à criatividade. Não deixe 
de ler, porque há mais para conhecer no Mundo Inapa.  
Boas leituras!

IN Magazine #5 reveals everything that was done during 
last year, thus allowing the Group to continue to make 
a steady progress with positive results, in the three 
main business areas: paper, packaging and visual 
communication.

We present the result of strategic decisions, the 
investment on the French market and also the expansion 
of our borders to other markets such as the Dutch and 
the Austrian. We approach new trends in the printing 
field and how the Group works to satisfy its customers, 
even when “out of the box” solutions are requested.

We interviewed Inapa Spain and Portugal CEO, Ginés 
Ramírez, who talks about leadership and the daily 
challenges of his position. We spoke with a client of 
Korda, to know the history of this long partnership, 
which has been monitoring the evolution of the printing 
market for the printing industry.

The warehouses in Germany and Portugal make also the 
news, as well as new trends in interior design, where 
paper is a distinctive element, combining sustainability 
with creativity. Be sure to read it, because there is more 
to know in Inapa World. 
Good reading!
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["MAKING OF" DA CAPA/ MAKING OF THE COVER]

MUNDOS 
DE PAPEL

WORLDS OF PAPER

Como é que a parceria entre um atelier de design e a INAPA 
transforma o espírito do grupo num projeto em 3D? 

How does the partnership between a design studio and INAPA  
transform the spirit of the group into a 3D project?
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Há três artistas no Porto que têm a INAPA nas suas 
mãos. Literalmente. O coletivo Oupas! – constituído por 
Joana Croft, Sofia Farinha Gomes e Cidália Abreu – foi 
convidado a construir um armazém da Inapa em papel, 
para ilustrar a capa da IN Magazine #5. As três designers, e 
um omnipresente gato, trabalham quase exclusivamente 
com papel e cartão. Daí que fosse uma escolha natural 
para fazer a capa do número da revista anual editada pelo 
Grupo. 

Durante o processo criativo, o projeto ganhou asas 
e tomou novas proporções. É agora um “work-in-
progress”: de um primeiro armazém, poderá evoluir 
para uma “cidade Inapa” imaginária. “A ideia seria 
começar num ponto e ir avançando, até se ilustrar todo 
o processo em que a empresa está envolvida, dos clientes 
à distribuição”, revela Sofia Farinha Gomes, uma das 
criativas responsáveis.

Não se trata de uma maquete. A ideia é estilizar o edifício, 
indo buscar inspiração às suas linhas, formas e cores. 
“Adaptámo-lo ao nosso estilo, mais minimal e com tons 
sóbrios. Usámos papéis mais texturados e fora do comum 
porque queremos que funcione como peça fotografável e 
que sirva de capa de revista, mas existe sobretudo para 
ser visto ao vivo”, continua Joana Croft.

There are three artists in Porto who have INAPA in their 
hands. Literally. The collective Oupas! – of Joana Croft, 
Sofia Farinha Gomes and Cidália Abreu – was invited to 
create an Inapa warehouse made of paper to illustrate 
the cover of IN Magazine #5. The three designers, and an 
omnipresent cat, work almost exclusively with paper and 
cardboard. That’s why Inapa has naturally chosen Oupas 
to make the cover of the Group’s annual magazine. 

During the creative process, the project took on new 
proportions. It is a “work-in-progress”: from a first 
warehouse, it may become an imaginary “Inapa town”. 
“The idea is to start at one point and go forward, to 
illustrate the whole process in which the company is 
involved, from customers to distribution”, says Sofia 
Farinha Gomes, one of the creative designers.

The idea is to stylize the warehouse, seeking inspiration 
from its lines, shapes and colours. “We adapt it to our 
style, more minimal and with sober tones. We used 
more textured and unusual papers because we want to 
take photos of it for the cover of the magazine, but the 
warehouse made out of paper exists mainly to be seen 
live”, continues Joana Croft.

A IDEIA É COMEÇAR NUM PONTO E IR 
AVANÇANDO, ATÉ SE ILUSTRAR TODO 
O PROCESSO EM QUE A EMPRESA  
ESTÁ ENVOLVIDA, DOS CLIENTES  
À DISTRIBUIÇÃO.
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Esta é uma parceria vencedora já que, para quem está 
nesta área de aproveitamento do papel e do cartão em 
nome de uma arte maior, trabalhar com um fornecedor 
de papel é muito bom. “Ter alguém que nos fornece a 
matéria prima de que precisamos é excelente, já que por 
vezes esse é o nosso maior problema. Há projetos para 
os quais precisamos apenas de pequenas quantidades de 
um determinado papel e isso nem sempre é fácil”. Boas 
notícias para um projeto que se quer perfeito. E, se pela 
sua natureza, as cidades crescem e transformam-se, 
vamos continuar a assistir a esta transformação da 
cidade Inapa, dentro e fora do papel.

This is a winning partnership once working with a 
paper supplier is a privilege for the ones who make 
art out of paper and cardboard. “Having someone who 
provides us with the raw material we need is excellent, 
since sometimes that is our biggest problem. There are 
projects for which we only need small amounts of a 
certain paper and this is not always easy”. Good news for 
a project that wants to be perfect. And, if by their nature, 
cities grow and change, we will continue to witness the 
transformation of Inapa’s city, on and off the paper.

THE IDEA IS TO START AT ONE POINT 
AND GO FORWARD, TO ILLUSTRATE 
THE WHOLE PROCESS IN WHICH 
THE COMPANY IS INVOLVED, FROM 
CUSTOMERS TO DISTRIBUTION.
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Vamos lá Oupas!
As Oupas! – ou como quem diz “vamos lá!” – trabalham 
juntas há oito anos e já têm no seu currículo projetos feitos 
para marcas de renome como a TEDx Porto, Thought For 
Food Gobal Summit, a montra da Hermès, em Lisboa, 
e até a marca de sapatos “Josefinas”. Não precisam de 
grande promoção, além da exposição dos seus trabalhos. 
“Fazemos pesquisa na internet em busca de inspiração e 
vamos encontrando outros artistas com quem “trocamos 
galhardetes’”, confessam. É assim que fazem amigos por 
esse mundo fora que, por sua vez, trazem mais amigos e 
potenciais clientes. Não sabemos se, quando pretendem 
decidir quem faz o quê num projeto, jogam ao “Pedra-
papel-ou-tesoura”. Mas vamos perguntar da próxima vez 
que formos ao Porto. Oupas? 

Fases do processo

1.  Começámos por ir buscar referências e ver o local 
para perceber o tipo de peça que iríamos fazer.

 
2. Criámos o projeto em 3D, para melhor controlarmos 

as dimensões e ajuda a que o cliente perceba 
exatamente o que vamos fazer.

 
3. Depois foi construída uma maquete.

4. Só então se iniciou o corte e cola.
 
5. O projeto demorou entre 2 a 3 semanas a fazer.

Creative process

1.  We started by getting references and seeing the place 
to see what kind of piece we were going to do.

 
2. We have created the 3D project so that we can better 

understand the dimensions of the city and help the 
client to understand exactly what we are going to do.

 
3. Then a mockup was built.

4. Then the cut and glue took action.
 
5. The project took 2-3 weeks to be completed.

Let’s go, Oupas!
The three designers of Oupas! – which means “Let's 
go!” – have been working together for eight years 
and have already worked for well-known brands such 
as TEDx Porto, Thought For Food Gobal Summit, 
Hermès storefront in Lisbon and even the shoes brand 
“Josefinas”. They do not need great promotion, besides 
the exhibition of their works. “We search on the internet 
for inspiration and we talk with other artists with whom 
we exchange some ideas”, they confess. This is how they 
make friends around the world who, in turn, bring in 
more friends and potential clients. We do not know 
if, when they want to decide who does what on a new 
project, they play “Paper-or-scissors”. But let's ask the 
next time we go to Porto. Oupas?
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INTERNATIONALIZATION AND OPTIMIZATION: 
A STRATEGIC PURPOSE

[VISÃO / VISION]

INTERNACIONALIZAR E OTIMIZAR: 
UM DESÍGNIO ESTRATÉGICO

A Inapa continua a crescer, não só a nível económico, 
mas também geográfico. As suas fronteiras alargam-se e o portefólio 

de produtos e serviços aumenta, criando novos desafios. 

Inapa continues to grow, not only economically, but also geographically. Its borders widen 
and its portfolio of products and services increases, creating new challenges. 

Em 2017, pelo quarto ano consecutivo, a Inapa ocupou 
o primeiro lugar do Ranking de Internacionalização 
das Empresas Portuguesa (RIEP), promovido pelo 
INDEG-ISCTE Executive Education com o objetivo 
de premiar as empresas com as melhores práticas de  
internacionalização. A verdade é que expandir as 
fronteiras de um negócio não é apenas um esforço 
financeiro. Implica também lidar com diferentes culturas 
empresariais e construir novas relações com fornecedores 
locais e regionais. A estratégia do Grupo tem procurado ir 
ao encontro dessas necessidades, em cada um dos países 
onde está presente.

In 2017, Inapa reached for the fourth consecutive year, the 
first position in the Internationalization of the Portuguese 
Companies Ranking, called RIEP − Ranking Internacional 
das Empresas Portuguesas, conducted by INDEG ISCTE − 
IUL Executive Education. The ranking has the purpose of 
rewarding companies with the best internationalization 
practices. The truth is that expanding the boundaries of a 
business is not just a financial endeavour, it also involves 
dealing with different business cultures and building 
new relationships with local and regional suppliers. The 
Group’s strategy has sought to meet these needs in every 
country it operates.
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Fusão em França
“O balanço deste ano é muito positivo”, garante Afonso 
Chaby, CEO da Inapa França. “Foram dados passos 
importantes na transformação da Inapa France e na 
aplicação da nossa estratégia Inapa 2020. A fusão com 
a Papeteries de France, com todas as implicações em 
termos de recursos humanos, de sistemas e processos, 
foi concluída em tempo recorde. Após um período de 
ajustamento e de integração no segundo semestre de 
2017, começámos o ano de 2018 já como uma única 
empresa, uma única organização comercial e uma única 
proposta de valor para os nossos clientes”, continua.

A fusão da Inapa France e Papeteries de France permite-
nos alcançar um maior grau de eficiência operacional 
e identificar novas oportunidades. Foram, por isso, 
definidos três eixos de ação colocados em prática de 
imediato: (1) expansão da base de clientes na área 
de Print e Office; (2) aumento da margem comercial 
através da venda cruzada, com ênfase nos produtos de 
maior valor acrescentado (3) e melhoria da eficiência 
operacional, através de uma melhor gestão de stocks 
e rotas de transporte, mas também noutras linhas de 
atuação como os sistemas de informação, controlo de 
crédito e, naturalmente, adequação da organização à 
atividade operacional.

Estes eixos de atuação começaram já a ter algum impacto, 
sendo de destacar que a Inapa France apresentou em 
2017 resultados equilibrados, o que no contexto do atual 
do mercado francês e de uma fusão, é muito positivo.

Ligações com Áustria e Holanda
Também na Áustria, onde a Inapa está presente 
desde 2013, o negócio tem vindo a crescer. “Em 2017, 
superámos as 10 mil toneladas, o que representa cerca de 
10% de quota de mercado”, revela Martin Tewes, Diretor 
de Vendas e Marketing da Papier Union.

Na Holanda, o desenvolvimento tem sido mais 
desafiante, uma vez que houve necessidade de arranjar 
novos fornecedores para aquele mercado. O idioma tem 
colocado alguns obstáculos à comunicação, fazendo com 
que o desenvolvimento do negócio neste mercado seja 
mais lento, em comparação com o mercado austríaco. 
“O segredo é conseguir adaptar-se”, continua. E isso foi 
possível uma vez que os processos comerciais e logísticos 
daqueles países são compatíveis com as políticas internas 
da Inapa. “Quanto à diferença de cultura, chegámos à 
conclusão de que era necessário contratar profissionais 
locais. Contratámos já responsáveis de vendas no mercado 
austríaco, e também no mercado holandês”.

Merge in France 
“This year has been very positive,” says Afonso Chaby, 
CEO of Inapa France. “Important steps have been 
taken in the transformation of Inapa France and in the 
implementation of our strategy for Inapa 2020. Despite 
all the implications in terms of human resources, systems 
and processes of the merger process, it was concluded in 
record time. After a period of adjustment and integration 
in the second half of 2017, we began 2018 as a one 
company, one commercial organization and a unique 
value proposition for our customers”, he continues.

The merger of Inapa France and Papeteries de France 
allows us to achieve greater operational efficiency and 
help us to identify new opportunities. We established 
three axes of imediate action: (1) to expand the customer 
database in the Print and Office segment; (2) to increase 
the commercial margin through cross-selling, with 
emphasis on products with higher added value (3) and to 
improve our efficiency, through better stock management 
and transport routes, but also in IT, credit control and, 
of course, the adjustment of the organization to the 
operational activity.

These axes have already begun to have some impact, 
and it should be noted that Inapa France presented 
positive results in 2017, which is positive if we take into 
consideration the context of the current French market 
and the merger.

Photo Credits: Sandrine Capella, Inapa France
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A importância das sinergias
Para unir as empresas e os serviços espalhados pelas 
várias operações do Grupo, pensou-se na criação de uma 
só infraestrutura – otimizada e centralizada –, de um 
sistema integrado de apoio ao negócio ( o ISI), na partilha 
do software disponível e na melhor distribuição possível 
dos recursos humanos. No que diz respeito ao software, 
a ideia é que este seja partilhado pelo Grupo todo e ajude 
a criar soluções desenvolvidas internamente. Sempre 
que se identifica a necessidade de um software para um 
determinado país, analisamos a sua disseminação pelo 
Grupo todo”, explica Frederico Lupi, COO da Inapa. 
“Esta é uma área onde tudo pode ser utilizado por todos 
e em quase todos os países. É ideal para criar sinergias”, 
acrescenta.

Se, por um lado, a equipa de IT procura desenvolver a 
gestão do contacto online, incluindo todo o percurso da 
pesquisa do produto à compra; por outro, mantém-se o 
cuidado de alimentar uma relação mais próxima com o 
cliente, se é essa a sua forma de contacto preferencial. 
“Ao conseguirmos que os clientes se sintam satisfeitos 
recorrendo a esse meio para fazer negócio connosco 
(sobretudo quando já sabe o que quer ou está a renovar 
um pedido de encomenda), os nossos vendedores ficam 
mais libertos para mostrar novos produtos e soluções”, 
conclui Frederico Lupi.

Otimizar para poupar
Uma vez que o negócio do papel é um mercado 
maduro, existe a necessidade de tornar os processos de 
trabalho mais eficientes, mas também de apostar no 
desenvolvimento da tecnologia associada à logística. 
Nesta área, no último ano, foi ainda feito um esforço de 
otimização do número de armazéns detidos pelo Grupo, 
diminuindo o número de plataformas, bem como dos 
quilómetros percorridos, o que se traduziu positivamente 
na redução dos custos de transporte.

A Inapa trabalha num setor onde a dimensão é impor-
tante, pois permite diluir uma estrutura de custos pesada 
e prestar um serviço competitivo aos seus clientes. 
O objetivo a médio prazo em todas as geografias, 
é melhorar a rentabilidade, para servir bem os clientes;  
investir na oferta de produtos e serviços; e melhorar as 
condições de trabalho dos colaboradores. “Temos essa 
capacidade e queremos chegar lá”, conclui Frederico Lupi.

Inapa no mundo 
Inapa in the world

Austria and Netherlands: neighbour markets
Also in Austria, where Inapa has been present since 
2013, the business has been growing. “In 2017, we 
have surpassed 10,000 tonnes, representing about 10% 
market share”, says Martin Tewes, Director of Sales and 
Marketing at Papier Union.

In the Netherlands, the business development has been 
more challenging, since there was a need to find new 
suppliers for that market. The language has put some 
obstacles to communication, making the development 
of the business in this market slower compared to the 
Austrian market. “The key is to be able to adapt”, he 
continues. And that was possible because the commercial 
and logistical processes of those countries are compatible 
with Inapa’s internal policies. “Because of the cultural 
differences, we came to the conclusion that it was 
necessary to hire local professionals. We have already 
hired sales representatives in Austria and in the dutch 
market as well”.

10 
países

countries

1350 
colaboradores

employees

Alemanha, França, Bélgica, Espanha, Luxemburgo, 
Portugal, Aústria, Holanda, Turquia e Angola / Germany, 
France, Belgium, Spain, Luxemburg, Portugal, Austria, 
Netherlands, Turkey and Angola.
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Portugal Alemanha 
Germany

11

Alemanha 
Germany

Hamburgo
Hamburg

Hamburgo
Hamburg

2 1

8

18

3

França
France

Corbeile | Pantin Porto | Sintra

The importance of synergies
In order to bring together the companies and services 
that are part of the Group’s operations, it was created a 
single infrastructure – optimized and centralized –, an 
integrated business support system (ISI), and the best 
distribution of human resources. The whole Group shares 
the software. It helps to create solutions internally. 
Whenever we identify a need of software for a particular 
country, we analyse its dissemination to the whole 
Group explains Frederico Lupi, COO of Inapa. “This is 
an area where everyone in almost every country can use 
everything. It is ideal for creating synergies”, he adds.

The IT team seeks, on the one hand, to develop the 
online sales platform, which enables customers to easily 
purchase products and allows the sales teams to be  
focused on nurturing a closer relationship with the  
client, if this is his preferred form of contact. “By enabling 
customers to feel satisfied using this channel to do 
business with us (especially when they already know what 
they want or are renewing an order), our salespeople have 
more time to show new products and solutions”, explains 
Frederico Lupi.

Optimize to save
Since the paper business is a mature market, there is the 
need to have more efficient processes, but also to focus on 
the development of technology associated with logistics. 
In this area, in the last year, an effort was also made 
to optimize the number of warehouses owned by the 
Group, reducing the number of platforms, the kilometers 
traveled, which led to a positive reduction of transport 
costs.
 
Inapa works in an industry where size is important. So 
it’s important to dilute the cost structure to provide a 
competitive service to customers. The medium-term 
goal in all geographies is to improve profitability and 
better serve our customers; investing in our products 
and services offer and improve the working conditions of 
employees. “We have this capacity and we want to reach 
it,” concludes Frederico Lupi.

43 
colaboradores a tempo inteiro

employees 24h/day

14 
recursos locais 
local services

+ 29 
recursos partilhados 

shared services

Equipa de IT 
IT in numbers

2 
datacenters

52
sites

300
servidores

datacenters
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As principais tendências na área de impressão 
são mais amigas do ambiente, permitem uma resposta mais rápida 

e estão a entrar em novos mercados. Conheça as novidades.

Printing main trends are more environmentally friendly, allow a faster  
response and have new markets. Let’s get to know the news.

THE FUTURE PRINTED ON FABRIC

context

For Christian Wagner, ComPlott’s product manager, there 
is no doubt that one of the biggest trends in large format 
printing is the use of more environmentally friendly 
technologies. The development of Latex technology as 
well as PVC-free materials was the industry response to 
ecological concerns, but also led to a growing demand for 
these solutions.

Textiles that allow printing are also increasingly popular 
in promotional and exhibition materials at points of sale. 
Hence, the industry has been adapting to the new market 
demands in order to be competitive.

Para Christian Wagner, product manager da ComPlott não 
há dúvidas, uma das maiores tendências na impressão de 
grande formato é o uso de tecnologias mais amigas do 
ambiente. O desenvolvimento da tecnologia Latex bem 
como a oferta de materiais sem PVC foi uma resposta 
da indústria às preocupações ecológicas, mas que levou 
consequentemente a uma procura cada vez maior por este 
género de soluções. 

Os têxteis que permitem a impressão são também cada 
vez mais populares em materiais de promoção e exposição 
nos pontos de venda. Daí que a indústria tenha vindo a 
adaptar-se aos novos requisitos do mercado de forma a 
ser competitiva.

[INOVAÇÃO / INNOVATION]

O FUTURO
IMPRESSO EM TECIDO 



 Faixas publicitárias de eventos impressas em grande formato / 
Events banners printed on large format printer  

(AS PESSOAS) TENDEM MAIS A AGIR 
DEPOIS DE VER UM ANÚNCIO NUM 
JORNAL OU NUMA REVISTA IMPRESSA 
DO QUE SE VIREM O MESMO ANÚNCIO 
NUMA PLATAFORMA DIGITAL.

Impressão em pequenos e grandes formatos
Mesmo que a comunicação digital já esteja a conquistar 
algum espaço, a impressão em grande formato continua a 
ser preferida pelo mercado publicitário e de comunicação, 
pois apresenta valores mais competitivos, sobretudo 
quando se trata de trabalhos com uma exposição a curto 
prazo (como os cartazes).

Na realidade, ainda há um predomínio pela procura 
do texto impresso em todas as plataformas e públicos. 
Apesar dos inúmeros equipamentos que nos permitem ter 
acesso a diferentes formatos digitais, um estudo realizado 
por Naomi S. Baron, professora de Línguas e Culturas 
do Mundo na American University em Washignton 
(EUA), revela que o cheiro e a sensação de realização ao 
concluir um livro, são dois dos argumentos apresentados 
pela geração digital para preferir as obras impressas. 
Este estudo integra o seu livro “Words Onscreen: the 
Fate of Reading in a Digital World” (“Palavras no ecrã: o 
destino da leitura no mundo digital”) e tem por base um 
questionário realizado a 300 estudantes dos EUA, Japão, 
Alemanha e Eslováquia. Há ainda outro argumento 
de peso para justificar a preferência da informação 
impressa face à digital: ao lerem um livro em papel não 
são incomodados pela publicidade online. Para corroborar 
esta afirmação,um outro estudo, levado a cabo em 10 
países, em 2017, apresentado pela Two Sides1, acrescenta 
que no Reino Unido 78% das pessoas não presta atenção 
à maioria dos anúncios online e que 54% dos americanos 
tende mais a agir depois de ver um anúncio num jornal ou 
numa revista impressa do que se virem o mesmo anúncio 
numa plataforma digital.

1 Fonte: Two Sides é uma iniciativa lançada por um conjunto de empresas 

mundiais da cadeia de valor da comunicação impressa que inclui produção 

florestal, pasta, papel, tintas e químicos, pré-impressão e impressão, 

acabamento, edição e impressão, com o intuito de promover a produção e 

utilização responsáveis da comunicação em papel, e afastar as conceções 

erróneas mais comuns sobre o meio-ambiente http://www.twosides.info/

Small and large format printing
Even though digital communication is already gaining 
some space, printing on large-format platforms continues 
to be preferred by the advertising and communication 
market, as it presents more competitive values, especially 
when dealing with short-term exposure works (like the 
posters).

In fact, there is still a predominance of demand for 
printed text on all platforms and public. Despite the 
numerous devices that allow us to access different 
digital formats, a study by Naomi S. Baron, Professor 
of Languages and Cultures of the World at American 
University in Washignton, USA, reveals that the smell 
and sense of accomplishment when finishing a book, 
are two arguments presented by the digital generation 
to prefer printed works. This study integrates his book 
“Words On Screen: The Fate of Reading in the Digital 
World” and is based on a questionnaire to 300 students 
from USA, Japan, Germany and Slovakia. 
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 Decoração de interiores: telas e papel de parede /  
Interior Design: Canvas prints and wallpaper  

Design de interiores: um mercado inesperado
Há ainda mais oportunidades para a impressão de grande 
formato. Dennis Lowinski, responsável regional pelo 
departamento de vendas da ComPlott, refere que o design 
de interiores está cada vez mais voltado para a impressão, 
nomeadamente, com a possibilidade de personalizar o 
papel de parede. Esta é uma área de negócio com futuro. 
A cadeia de hotéis Penta é disso exemplo. Cada um dos 
hotéis da cadeia criou um papel de parede personalizado 
para decorar os seus quartos, um projeto que só foi 
possível graças à gama de papéis de grande formato da 
ComPlott e à HP Designjet L26500. Para Hong Kong está 
igualmente a pensar-se numa renovação dos interiores 
com o papel Marburg 5308. Vendido em exclusivo pela 
ComPlott na Alemanha, este é um papel de parede de alta 
qualidade feito de celulose e poliéster, com uma textura 
sedosa e brilhante, sem PVC. O  Marburg 5308 não rasga 
e permite esconder as irregularidades na superfície, tendo 
também a vantagem de ser apropriado para sistemas de 
impressão com tintas látex.

As tintas HP Latex são à base de água e combinam 
as melhores características das tintas solventes mais 
ecológicas com as tintas à base de água, sendo que não 
têm odor, tornando-se numa solução ideal para este 
tipo de clientes que não têm, assim, a necessidade de 
suspender a ocupação dos seus espaços.

1 Source: Two Sides is an initiative launched by a number of global companies 

in the printed communication value chain that includes forestry, pulp, 

paper, ink and chemical production, prepress and printing, finishing, editing 

and printing, with the aim of promoting production and responsible use 

of paper communication, and to remove the most common misconceptions 

about the environment http://www.twosides.info/

There is also another strong argument to justify the 
preference of print versus digital information: while 
reading a book printed on paper, one is not bothered by 
online advertising. To corroborate this, another study, 
carried out in 10 countries in 2017, presented by Two 
Sides1, which adds that in the UK 78% of people do not pay 
attention to most online ads and that 54% of Americans 
are more likely to act after seeing an ad in a newspaper 
or in a print magazine than if they see the same ad on a 
digital platform.

Interior Design: An Unexpected Market
There are more opportunities for large format printing. 
Dennis Lowinski, ComPlott regional sales representative, 
says that interior design is increasingly turning towards 
printing, which includes the possibility to customize 
wallpapers. This is a business area with a future. The 
Penta hotel chain is an example. Each one of the hotels 
in the chain created a custom wallpaper to decorate 
their rooms, a design that was only possible thanks to 
ComPlott’s large-format range of papers and the HP 
Designjet L26500. For its hotel in Hong Kong it is also 
thought an interior renovation with the Marburg 5308 
paper. Sold exclusively by ComPlott in Germany, this is 
a high quality wallpaper made of cellulose and polyester, 
with a silky and shiny texture, without PVC. The Marburg 
5308 conceals unevenness on the surface and is tear 
resistant and has the advantage of being suitable for latex 
printing systems.

HP Latex inks are water-based and combine the best 
features of the most environmentally friendly solvent 
inks with water-based. Once they have no odor, they 
are an ideal solution for customers who have limited 
production space.

Another trend is the growth of the signage market. 
Examples for this printing area are the use of materials 
such as textiles with light box applications. Vinyl, plastic 
and paper were being replaced in signage by textiles. This 
movement generated a whole new world of opportunity 
not only for small print companies, who were able to 
adjust to the new needs of the customers, but also for 
the brands that had to follow this transition to the textile 
printing, incorporating a new generation of printers and 
inks specifically designed for these applications.

© Copyright 2015, 2016 HP Development Company, L.P.

(16)     context



 Impressão em tecido pela HP Latex 570 / Textile Printed on HP Latex 570  

Produção de soluções ricas, visualmente luxuosas 
e atraentes;

Menor tendência para enrolar e descolorar;

Criação de um produto sofisticado. 

Production of rich, visually luxurious and attractive 
solutions;

Less tendency to curl and discolor;

Creation of a sophisticated product.
 

-

-

-

-

-

-

*Fonte: artigo identificado por Sandra Bosnjak: http://auroratextile.

com/wp-content/pdf/other/EvolvingSoftSignagePestast1.pdf

*Source: article identified by Sandra Bosnjak:  http://auroratextile.com/

wp-content/pdf/other/EvolvingSoftSignagePestast1.pdf

Outra das tendências é o crescimento do mercado da 
sinalética. O vinil, o plástico e o papel foram sendo 
substituídos na sinalização, pelos têxteis. Este movimento 
gerou todo um novo mundo de oportunidades não só 
para as pequenas empresas de impressão, que souberam 
ajustar-se às novas necessidades dos clientes, como para 
as marcas que tiveram de acompanhar esta transição para 
a impressão em tecido, incorporando uma nova geração de 
impressoras e de tintas especificamente desenhadas para 
estas aplicações.

O Futuro está na inovação
Não há dúvida de que as tendências são importantes, 
principalmente se têm a capacidade de gerar poupanças 
acrescidas. Mas a melhor forma de criar valor para os 
clientes é utilizar a criatividade e as soluções à disposição 
no mercado. O segredo está em ouvir atentamente os 
clientes para apresentar-lhes as melhores soluções para 
as suas necessidades. O futuro irá colocar novos desafios, 
mas é a inovação que irá ditar as tendências.

The Future lies in innovation
There is no doubt that trends are important, especially if 
they have the ability to generate increased savings. But 
the best way to create value for customers is to use the 
creativity and solutions available in the market. The key 
is to listen carefully to the customers and to present the 
best solutions for their needs. The future will have new 
challenges, but it is innovation that will dictate trends.

PEOPLE ARE MORE LIKELY TO ACT 
AFTER SEEING AN AD IN A NEWSPAPER 
OR IN A PRINT MAGAZINE THAN IF 
THEY SEE THE SAME AD ON A DIGITAL 
PLATFORM.

VANTAGENS da impressão digital de têxteis* ADVANTAGES of textile fingerprint*
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[PACKAGING] 

A INOVAÇÃO
QUE EMBALA 
O NEGÓCIO 

PACK IT UP: 
BUSINESS INNOVATION MATTERS

Photo Credits: Celestyna Glenc, Papier Union

(18)     context



 Colaborador a estudar a melhor forma de acondicionamento 
do produto do cliente / Employee testing the packaging  
protection solution of the client's product  

O Packaging é uma área de negócio em franco crescimento 
e que garante excelência no serviço de atendimento ao desenvolver soluções 

à medida das necessidades dos seus clientes. Conheça algumas.

Packaging is a growing business that ensures excellence in customer  
service by developing solutions tailored to the needs of the customers. 

Get to know some examples where innovation takes place.

No final do ano passado, a Karbox, revendedor e cliente da 
Inapa Packaging France, desafiou a empresa a desenvolver 
produtos de embalagem com características específicas 
para serem vendidos no retalhista “Office Dépot”, que 
comercializa produtos para pequenos armazenistas e 
clientes particulares. Para responder às necessidades da 
Karbox, a Inapa Packaging France adaptou, neste caso, 
as soluções já existentes no seu portefólio. Mas poderia 
também ter criado uma alternativa de raiz. Este é, em 
traços gerais, o modus operandi do Grupo e o que lhe 
garante um lugar de destaque nos mercados onde opera.

“Normalmente o cliente aborda-nos com alguma 
dificuldade no acondicionamento de um ou vários 
produtos que, devido à sua forma ou sensibilidade, 
não podem ser expedidos numa embalagem de forma 
convencional”, explica António Cabral, General Manager 
da Inapa Packaging. Depois de analisadas as necessidades 
do cliente são sugeridas algumas soluções para garantir 
que o produto chega em perfeitas condições ao seu 
destino final. Procura-se chegar à melhor alternativa: a 
mais adequada e económica. “A partir desse momento 
solicitamos ao cliente a cedência temporária do produto 
ou os desenhos técnicos do mesmo, para podermos 
trabalhar na preparação da nossa proposta. Este 
trabalho é desenvolvido em estreita colaboração com 
o departamento comercial e o departamento técnico”, 
continua. Na fase de discussão da proposta, fazem-se 
alguns retoques finais até porque “em determinadas 
situações, o próprio cliente apercebe-se de questões que 
não tinha pensado antes”.

At the end of last year, Karbox, reseller and customer 
of Inapa Packaging France challenged the company to 
develop packaging products with specific characteristics 
to be sold at the Office Dépot retailer, which sells products 
to small retailers and private customers. In order to meet 
the needs of Karbox, Inapa Packaging France has adapted 
the existing solutions from its portfolio, but it could also 
has created a new solution. This is, in general terms, the 
modus operandi of the group, which enables its leading 
position in the markets where it operates.
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Tudo tem de ser tido em conta, desde as características 
do produto, à rota de transporte (se segue por camião, 
navio, comboio ou avião), passando pela avaliação de 
soluções que permitam ao produto final ser descartável 
ou reutilizável, ou ainda, se irá implicar necessidades 
de construção especiais. Aprovada a solução, dá-se 
seguimento para a produção e posterior entrega ao cliente.

Sinergia de Grupo
Assim que existe uma nova solução no portefólio do 
grupo, as equipas de venda são informadas. Andreas 
Hoeltkemeier da Inapa Packaging GmbH explica que “para 
esse fim, criámos uma base de dados de necessidades. 
Esta é uma forma de sermos igualmente bem-sucedidos 
na venda cruzada”. As equipas comerciais da Inapa 
estão sensibilizadas para ações de aconselhamento ao 
cliente e não apenas para a venda de produtos menos 
diferenciados. O objetivo é que se olhe para o grupo mais 
como um consultor do que um mero distribuidor, de forma 
a apresentar ao mercado soluções diferenciadoras da 
concorrência. “Neste ponto, o departamento de compras 
desempenha um papel muito importante na medida em 
que está constantemente a pesquisar novos produtos e o 
departamento técnico, que procura desenvolver soluções 
que melhor se ajustam à necessidade do cliente e à nossa 
capacidade de produção”, acrescenta António Cabral.

“Usually the customer approaches us with some doubts 
about the protection of one or several products that, 
due to their shape or sensitivity cannot be shipped 
in conventional packaging”, explains António Cabral, 
General Manager of Inapa Packaging. After analysing the 
customer’s needs, we suggest some solutions to ensure 
that the product arrives in perfect conditions to its final 
destination. The purpose is to find the most adequate and 
economical proposal. “On that moment, we ask the client 
to provide us a sample of the product or the technical 
drawings of it, so we can work on the preparation of our 
proposal. This work is developed in close collaboration 
with the commercial department and the technical 
department”, he continues. In the discussion phase 
of the proposal, some final adjustments are made because 
“in certain situations, the client realizes issues that he 
had not thought about before”.

Everything has to be taken into account, from the 
characteristics of the product to the transport route 
(through road, sea, rail or plane), through the evaluation 
of solutions that allow the final product to be disposable 
or reusable, or will entail special construction needs. 
Once the solution is approved, it is then produced and 
subsequently delivered to the customer.

Group Synergy
As soon as there is a new solution in the group portfolio, 
the sales teams are informed. Andreas Hoeltkemeier 
of Inapa Packaging GmbH explains that “to this purpose, 
we have created an analysis sheet with the needs of 
the Group’s clients. With this, we ensure to be equally 
successful in cross-selling”. Commercial teams of Inapa 
are prepared to be customer advisors and not only 
salespersons of standardized products. The goal is to  
look at the group more as an advisor than a mere  
distributor, in order to present to the market 
differentiating solutions from the competition. “At this 
point, the purchasing department plays a very important 
role as it is constantly researching new products and 
the technical department seeks solutions that best fit 
the customer’s need and our production capacity”, adds 
António Cabral.

 As equipas comerciais estão sensibilizadas para ações  
de aconselhamento ao cliente e não apenas para a venda  
de produtos menos diferenciados / Commercial teams are 
prepared to be customer advisors and not only salespersons 
of less distinguished products  
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Clientes

Os principais clientes para os quais 
desenvolvem soluções de embalagem 
trabalham na indústria automóvel, 
aeronáutica, mobiliário, sistemas 
de videovigilância, eletrónica e cerâmica 
entre outros. Procuram, sobretudo, soluções 
de acondicionamento dos seus produtos e 
também para acomodação de peças, que 
depois são integradas noutras unidades 
industriais.

Clients

The main clients for whom they develop 
packaging solutions work in the automotive, 
aeronautical, furniture, video surveillance, 
electronics and ceramics industries among 
others. They seek, above all, solutions for 
the packaging of their products and also 
for the accommodation of parts, which are 
afterwards integrated into other industrial 
units.

Um por todos, todos por um
“Acreditamos que o mercado de embalagem é um 
mercado com futuro”, diz Andreas Hoeltkemeier, da Inapa  
Packaging GmbH. Na maior economia europeia, 
a exportação é extremamente importante e, sem  
embalagem, os clientes não têm forma de fazer chegar 
os seus produtos. Por isso, sabe-se que “cada uma das 
empresas do Grupo Inapa é necessária para responder 
ao mercado de forma eficaz, seja para ajudar os clientes 
a criarem soluções de embalagem cada vez melhores, seja 
para apresentar, como benefícios adicionais, as nossas 
propostas na área de papel e viscom. Estas medidas 
aumentam a atratividade de cada uma das empresas, 
e do Grupo como um todo”.

É importante continuar a pensar-se no grupo como 
um todo, assegurando que as conquistas de uns são 
partilhadas por todos. A Inapa está, neste momento, 
a trabalhar na definição de uma gama de produtos de 
embalagem comum para conseguir agregar as necessi-
dades das várias empresas do Grupo. “No futuro, 
as empresas que apresentem uma grande variedade 
de soluções tornar-se-ão mais importantes. Para esse 
efeito, criámos um grupo de trabalho de venda cruzada 
na Alemanha. Além disso, contratámos um coordenador 
de vendas na área de embalagem para apoiar os colegas 
na Alemanha. Vamos passar a usar, nos catálogos e nas 
reuniões comerciais os três logotipos Inapa: Papier Union, 
Papier Union ComPlott e Inapa Packaging”, conclui.

One for all, all for one 
“We believe that the packaging is a market with a future”, 
says Andreas Hoeltkemeier of Inapa Packaging GmbH. 
In the largest European economy, exports are extremely 
important. Customers need the packaging to protect the 
delivery of their products. That is why “each of the Inapa 
companies needs to respond to the market effectively, 
either to help customers create better packaging solutions, 
or to present, as an additional benefit, solutions of paper 
and viscom. These measures increase the attractiveness 
of each of the companies, and of the Group as a whole”.

It is important to continue to think of the group as a 
whole, ensuring that the achievements of some are shared 
by all. Inapa is currently working on defining a range of 
common packaging products to meet the needs of the 
various Group companies. “In the future, companies with 
a wide range of solutions will become more important. So 

 Colaborador a desenvolver uma solução de packaging /  

Employee drawing a packaging solution  
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Pensar Fora da Caixa
Para sustentar a competitividade desta área de negócio, 
a estrutura corporativa do grupo promove a partilha de 
ideias inovadoras. “Todos os nossos colaboradores são 
incentivados a apresentar ideias que permitam melhorias 
contínuas ao longo de toda a cadeia de produção 
e entrega da solução, pois só assim conseguimos ser 
mais eficazes e eficientes”, garante António Cabral. 
“Aquando da apresentação de uma sugestão, a mesma 
é avaliada pelas chefias e, se for considerada uma  
melhoria, é implementada. Aliás, mesmo quando não 
é completamente claro o seu sucesso, fazemos a sua 
implementação temporária para validação e posterior 
decisão”.

Inovação é o Futuro
Andreas Hoeltkemeier da Inapa Packaging GmbH não  
tem dúvidas de que o comércio global e os crescentes 
requisitos de comércio eletrónico (b2b, b2c) serão 
um auxílio precioso no futuro. E revela ainda que 
irão concentrar-se sobretudo em empresas de média 
dimensão, com um departamento de logística próprio ou 
externo.

Cada cliente é único e precisa de soluções à sua medida. 
É nisto que a equipa de Packaging da Inapa acredita. 

we are setting up a cross-selling work group in Germany. 
In addition, we hired a sales coordinator in the packaging 
area to support colleagues in Germany. We will use the 
three Inapa logos: Papier Union, Papier Union ComPlott 
and Inapa Packaging, in the catalogues and commercial 
meetings”, he concludes.

Think Outside The Box
To support the competitiveness of this business area, the 
corporate structure of the group promotes the sharing 
of innovative ideas. “All our employees are encouraged 
to present ideas that allow continuous improvement 
throughout the production chain and/or at the delivery 
of the solution, because only this way we can be more 
effective and efficient”, says António Cabral. “When 
submitting a suggestion, it is evaluated by the managers 
and, if considered an improvement, is implemented. 
Incidentally, even when its success is not completely clear, 
we make its temporary implementation for validation 
and subsequent decision”. 

Innovation is the Future
Andreas Hoeltkemeier of Inapa Packaging GmbH has no 
doubt that global commerce and growing e-commerce 
(b2b, b2c) requirements will be a precious help in the 
future. It also reveals that they will focus mainly on 
medium-sized companies, with their own or external 
logistics department.

Each customer is unique and needs customized solutions. 
This is what Inapa Packaging team believes in.
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Novos Investimentos

A aquisição recente de uma Fresadora CNC 
(utilizada para cortar, desbastar, entalhar 
ou perfurar diversos tipos de materiais de forma 
automatizada) para o novo armazém na zona 
norte de Portugal irá acrescentar valor a este 
setor e permitir aceder a outras áreas de negócio, 
nomeadamente a produção de enchimentos em 
espuma para caixas de ferramenta, armamento 
ou também nas embalagens de luxo (ourivesaria 
e cosmética).

New Investments

The recent acquisition of a CNC milling machine 
(used for cutting, thin out, carving or drilling various 
types of materials in an automated way) for the 
new warehouse in the northern part of Portugal will 
add value to this sector and allow the expansion 
to other business areas, namely the production of 
foam fillers for tool boxes, armaments and also for 
luxury packaging (e.g. jewelery and cosmetics).

 Nova Fresadora CNC da Inapa Packaging Portugal / 
CNC milling machine of Inapa Packaging Portugal  

 magazine    (23)



A tecnologia de impressão em tintas latex 
permite resultados incríveis em diferentes tipos de materiais, 

de forma rápida e eficiente. 

Latex printing technology delivers incredible results in different types  
of materials, in a quickly and efficiently way.

[IMPRESSÃO HP LATEX / PRINTERS HP LATEX] 

QUALIDADE.
VERSATILIDADE. 
RENTABILIDADE. 

QUALITY. VERSATILITY. PROFITABILITY.

Ideal para aplicações decorativas de paredes, com 
acabamentos de luxo, projetos personalizados ou 
aplicações em lona, a tecnologia Latex, baseada em 
água, é também mais económica e amiga do ambiente. 
Além disso, garante que as impressões não tenham odor 
e estejam prontas a usar. Conheça os últimos modelos 
da HP, distribuídos pela ComPlott (na Alemanha) e pela 
Inapa Viscom (em Portugal).

Ideal for decorative wall applications, with luxury 
finishes, custom designs or applications on canvas, the 
water-based Latex technology is also more economical 
and environmentally friendly. Besides, it ensures that 
the prints are odor free and ready to use. Get to know the 
latest HP models, distributed by ComPlott (in Germany) 
and Inapa Viscom (in Portugal).
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Alta qualidade a grande velocidade
O modelo HP Latex 115 assegura um acesso fácil 
e acessível em impressões de grande formato para 
interiores e exteriores, com a garantia de uma imagem 
fantástica. As suas seis cores intensas permitem 
transições suaves e acompanham as impressões de alta 
resolução até 1200 x 1200 pontos por polegada nativos. 
Estas saem secas e prontas para entrega no mesmo dia 
devido à velocidade de impressão ‒ 12 m² (129 pés²)/h 
para qualidade de interiores. As impressões exteriores 
duram até cinco anos com laminação e três anos sem 
laminação. O corte com o sistema automático de eixo X, 
permite rapidez e eficiência. 

O funcionamento é fácil e intuitivo com uma manutenção 
automática e capacidades de carregamento no painel 
frontal. Os tinteiros HP Latex e as cabeças de impressão 
são facilmente substituídos e a impressora pode ser 
desligada sem risco de danos à cabeça de impressão. A 
aplicação HP Latex Mobile App gratuita permite que 
se mantenha ligado à máquina, em tempo real, mesmo 
estando-se longe.

High quality at high speed
The HP Latex 115 model ensures an easy and affordable 
access to large-format indoor and outdoor prints with 
the guarantee of a fantastic image. Its six intense colors 
allow smooth transitions along with high-resolution 
prints up to 1200 x 1200 native dots per inch (dpi). 
For interior quality, they come out dry and ready to be 
delivered in the same day due to print speed ‒ 12 m² 
(129 ft²) / h. Exterior prints last up to five years with 
lamination and three years with no lamination. The 
cutting with the automatic system of axis X, allows speed 
and efficiency.

Easy to operate and intuitive, with automatic mainte-
nance and front-panel loading capabilities. HP Latex ink 
cartridges and print heads are easily replaced and the 
printer can be turned off without risk of damage to the 
print head. The free HP Latex Mobile App allows you to 
stay connected to the machine in real time even while  
away.

 Latex 115 
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Imprima e corte de uma vez só
Os últimos modelos lançados, incluem um fluxo integrado 
de trabalho de impressão e corte. O modelo HP Latex 
115 Print and Cut Solution economiza tempo e é ideal 
para aplicativos como etiquetas, decalques, adesivos, 
customização de tecidos e aplicações de decorações, 
entre outros. O seu software exclusivo vem ainda com 
código de barras integrado. 

Print and cut at the same time
The latest models that were launched include an 
integrated flow of print and cut work. The HP Latex 
115 Print and Cut Solution saves time and is ideal 
for applications such as labels, decals, adhesives, fabric 
customization and decorations applications, among 
others. Its exclusive software comes with an integrated 
barcode.

AS IMPRESSORAS HP LATEX 
DE IMPRESSÃO E CORTE 
TÊM MÚLTIPLAS APLICAÇÕES

HP LATEX PRINTER  
PRINTS AND CUTS 
IN MULTIPLE APPLICATIONS

 Cobertura de janelas / Window Coverings 

 Papel de parede / WallCoverings 

 Autocolantes personalizados para 

carros / Car Wrapping 

© Copyright 2015, 2016 HP Development Company, L.P.
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As aplicações de design estão divididas em três etapas 
simples, para as quais não necessita de conhecimentos 
de design profissionais. As impressões já saem secas e 
podem ser colocadas imediatamente na máquina de 
corte, diminuindo o tempo de desgaste e permitindo a 
entrega do trabalho no mesmo dia. Esta é uma solução 
completa da HP, desenhada para funcionar como um 
dispositivo duplo, a partir de um único ponto, tornando 
o trabalho mais eficiente e duas vezes mais rápido.

Da série 300, surgem os modelos HP Latex 315 Print 
and Cut Solution e HP Latex 335 Print and Cut 
Solution. O seu ambiente compacto é ideal para espaços  
de trabalho menores. Ambos os modelos são muito 
versáteis, para trabalhos de interior e exterior, com 
ótima qualidade de impressão de cor (1200 x 1200 ppp). 
Produzem impressões duráveis e resistentes a arranhões 
compatíveis às das tintas com alto teor de solvente.  
A diferença entre os dois modelos está sobretudo na 
largura máxima do rolo: 1,37 no caso da HP Latex 315 e 
um pouco maior no modelo HP Latex 335 (1,63 m). Se 
a ideia é expandir para uma linha versátil de aplicações 
duráveis e de alta qualidade, a preço acessível, esta é a 
solução.

Design applications are divided into three simple steps 
that don’t require professional design skills. The prints 
come out dry and can be placed immediately on the 
cutting machine, reducing waste of time and allowing 
delivery on the same day. It’s a complete HP solution, 
designed to work as a dual device, from a single point, 
making the job more efficient and twice as fast.

From the 300 series, the models that are available are HP 
Latex 315 Print and Cut Solution and HP Latex 335 
Print and Cut Solution. The fact of having a compact 
format makes it ideal for smaller workspaces. The models 
are very versatile, both for indoor and outdoor works, with 
excellent color printing quality (1200 x 1200 ppp). They 
deliver durable and scratch resistant prints compatible 
with those with high solvent inks. The difference between 
the two models lies mainly in the maximum roll width: 
1.37 in the case of HP Latex 315 and slightly larger in the 
HP Latex 335 (1.63 m) model. If the idea is to expand to 
a versatile line of durable, high-quality applications at an 
affordable price, this is the solution.

 Latex 335 Print and Cut Solution 
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action

[PAPIER UNION] 

APOSTA NA EXPANSÃO 
ALÉM-FRONTEIRAS 

BETTING ON CROSS-BORDER EXPANSION

Photo Credits: Alex Neuss, Papier Union



Como tem a Inapa apostado em novos mercados, continuando 
a garantir um serviço de excelência ao cliente, sem investir 

fortemente em ativos? Da Alemanha chega-nos um caso prático.

Inapa entered in new markets, without investing heavily in assets  
and continuing to guarantee a service of excellence to the client. 

In Germany we have a practical case.

A Alemanha representa cerca de 50% das vendas do 
grupo, com 35 mil clientes. A sua infraestrutura logística 
robusta permitiu que pudesse entrar no mercado de 
distribuição de papel na Áustria e na Holanda. “Fazia 
sentido usar a infraestrutura já existente para garantir 
a eficiência dos negócios transfronteiriços”, esclarece 
o Director de Vendas e Marketing da Papier Union, 
Martin Tewes. “Uma vez que temos armazéns próximos 
da Áustria e da Holanda, não havia razão para “parar” 
na fronteira e não servir estes clientes que já nos 
conheciam e queriam fazer negócio connosco. Temos, 
por exemplo, uma relação de 15 anos com clientes no sul 
da Dinamarca”, garante.

Esta estratégia, associada ao alargamento de produtos, 
surgiu igualmente da necessidade de fazer face à 
quebra no mercado alemão de consumíveis gráficos e de 
escritório. 

Germany represents about 50% of the group’s sales, with 
35,000 customers. Its robust logistics infrastructure 
allowed the entrance into the paper distribution market 
in Austria and the Netherlands. “It made sense to use the 
existing infrastructure to ensure cross-border business 
efficiency”, says Martin Tewes, Director of Sales and 
Marketing in Papier Union. “Since we have warehouses 
close to Austria and the Netherlands, there was no reason 
to “stop” at the border and not serve these customers 
who already knew us and wanted to do business with 
us. We have, for example, a 15-year relationship with 
customers in the south of Denmark”, he says.

This strategy, and also the enlargement of products, 
is the result of the need to cope with the decrease of 
graphic and office consumables in the German market.

“UMA VEZ QUE TEMOS ARMAZÉNS 
PRÓXIMOS DA ÁUSTRIA E DA 
HOLANDA, NÃO HAVIA RAZÃO 
PARA “PARAR” NA FRONTEIRA.”
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“SINCE WE HAVE WAREHOUSES 
CLOSE TO AUSTRIA AND THE 
NETHERLANDS, THERE WAS NO  
REASON TO “STOP” AT THE BORDER.”

Competir com mercados estruturados
O grande desafio tem sido concorrer contra um serviço 
logístico nacional competitivo, apresentando soluções 
logísticas eficientes e economicamente vantajosas em 
ambos os países. Mas a Papier Union oferece algumas 
vantagens competitivas, como seja a de uma gama 
muito maior de produtos em comparação com outros 
distribuidores de papel naquelas mesmas regiões. 
“Isso definitivamente é algo que atrai empresas para 
trabalharem connosco”, garante satisfeito Martin Tewes.

No caso da Holanda, a infraestrutura logística garante 
novas rotas de distribuição, trabalhando com um 
parceiro com o qual já têm uma longa relação. Trata-se de 
uma empresa que tem um armazém central e uma rota de 
entregas diárias para a região norte do país.

No mercado austríaco, começou-se com um típico negócio 
transfronteiriço, recorrendo apenas a empresas próximas 
da fronteira e não muito longe do armazém da Papier 
Union, em Markt Schwaben (Munique). Mais tarde, foi 
encontrado um parceiro que assegura o transporte diário 
para todos os clientes existentes na Áustria.

A expansão das operações para a Holanda e para a 
Áustria é um exemplo de sucesso para o Grupo Inapa, 
que pretende continuar a crescer além-fronteiras, quer 
em termos geográficos, quer em termos de produtos 
comercializados.

To compete with structured markets
The great challenge has been to compete against a 
competitive national logistics service and offering 
efficient and economically advantageous logistics 
solutions in both countries. However, Papier Union has 
some competitive advantages, such as a much wider 
range of products than other paper distributors in 
those regions. “This is definitely something that attracts 
companies to work with us”, said Martin Tewes.

In the Netherlands the logistics infrastructure 
established new distribution routes together with a 
partner with whom there is a long relationship. It is a 
company that has a central warehouse and a route of 
daily deliveries in the northern region of the country.

The Austrian market started with a typical cross-border 
business, working with companies located close to the 
border and not far from the Papier Union warehouse in 
Markt Schwaben (Munich). Later on, together with a 
partner, it was provided daily transport to all customers 
in Austria.

The expansion of the Group’s operations to Netherlands 
and Austria is a successful example for Inapa, which aims 
to continue to grow across borders, geographically or by 
expanding its products to new markets.

 Armazém da Papier Union / Papier Union Warehouse 

 Armazém da Inapa France / Warehouse of Inapa France 

Photo Credits: Michael Lagoie, Inapa France

Photo Credits: Axel Neuss, Papier Union
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Parceiros de aventura há mais de 10 anos, 
a Korda e a Filmon Baskı Çözümleri dão cartas na Turquia. 

Conheça esta empresa turca que apresenta as soluções 
de impressão mais inovadoras do mercado.

Partners in adventure for more than 10 years, Korda and Filmon Baskı Çözümleri 
are proving to be the best in Turkey. Meet this Turkish company that offers 

the most innovative printing solutions on the market.

[À CONVERSA COM CLIENTE / A TALK WITH CLIENT] 

FILMON BASKI 
ÇÖZÜMLERI

FILMON BASKI ÇÖZÜMLERI
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Filmon Baskı Çözümleri é uma das empresas com 
soluções de impressão mais inovadoras da Turquia. 
“Deram início à sua atividade em 1989 e foram 
melhorando continuamente a qualidade e a oferta dos 
serviços prestados”, esclarece Suzi Matat, CEO da Korda, 
empresa do Grupo Inapa e um dos principais players no 
mercado da distribuição de papel na Turquia.

Do seu portefólio fazem parte pequenos trabalhos na  
área de impressão de revistas, brochuras, catálogos, livros, 
banners, calendários, rótulos e cartazes, entre outros. 
A Filmon Baskı Çözümleri oferece também serviços de 
impressão em látex para uso interno e externo, bem como 
de impressão digital UV – procedimento mais ecológico, 
onde uma fonte de luz ultravioleta é usada para acelerar a 
secagem das tintas especiais usadas no processo. 

Parceiros no negócio
A Korda tem negócios com a Filmon há já 12 anos e são 
um dos seus maiores clientes, vendendo uma grande 
diversidade de produtos, sobretudo papel revestido e não-
revestido. Neste momento, a empresa está igualmente 
envolvida com grandes grupos empresariais turcos 
como o banco Akbank e as empresas de investimentos 
Koç Holding e Zorlu Holding, ou a farmacêutica İbrahim 
Ethem Menarini. Trabalham ainda marcas de renome 
como a Allianz, Danone, Nivea, Renault, Sanovel, 
Peugeot, entre muitas outras.

Com 80 colaboradores, a Filmon procura oferecer aos 
seus clientes um serviço de impressão rápido e de alta 
qualidade. “Somos pioneiros no acompanhamento 
do desenvolvimento do setor em que operamos e 
procuramos estar a par das mais recentes novidades 
tecnológicas”, explica Berrin Ozaksel, responsável pela 
empresa. E acrescenta: “a conformidade dos produtos 
que produzimos no sistema de pré-impressão e impressão 
com o padrão ISO 12647-2 é testada e certificada pela 
Fogra, usada para certificação de qualidade na indústria 
mundial de impressão”. Os seus clientes prezam 
sobretudo a pontualidade, rapidez e qualidade dos 
serviços que prestam.

Filmon Baskı Çözümleri is one of the most innovative 
printing solutions companies in Turkey. “They started 
their activity in 1989 and have continuously improved 
the quality and offer of the services provided”, stated 
Suzi Matat, CEO of Korda, a company of the Inapa Group 
and one of the main players in the paper distribution 
market in Turkey.

Their portfolio includes small batch works in the area of 
printing magazines, brochures, catalogs, books, banners, 
calendars, labels and posters, among others. Filmon 
Baskı Çözümleri also offers latex printing services for 
internal and external use as well as UV digital printing 
– a more environmental friendly procedure where an 
ultraviolet light source is used to accelerate the drying  
process of the special inks used. 

Partners in Business
Korda has been doing business with Filmon, one of its 
largest customers, for 12 years, selling a wide range 
of products, especially coated and uncoated paper. 
Nowadays, the company is also involved with large 
Turkish business groups such as Akbank Bank and 
investment companies Koç Holding and Zorlu Holding, 
or the pharmaceutical company İbrahim Ethem 
Menarini. They also work with renowned brands such 
as Allianz, Danone, Nivea, Renault, Sanovel, Peugeot, 
among many others.

A KORDA TEM NEGÓCIOS 
COM A FILMON HÁ JÁ 12 ANOS.
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KORDA HAS BEEN DOING BUSINESS 
WITH FILMON FOR 12 YEARS.

Quando questionada sobre a relação com a Korda, 
Berrin Ozaksel não hesita em descrever a empresa turca 
da INAPA como confiável e de grande suporte. Além 
disso, permite que a Filmon pratique valores muito 
competitivos e garanta um serviço sem interrupções. 
É dessa forma um parceiro de excelência que acompanha, 
e potencia, o crescimento desta empresa tipográfica.

Identificar as tendências para o futuro

Nos últimos anos, o mercado na Turquia sofreu 
algumas alterações: o número de impressões 
diminuiu e está a dar-se maior importância 
aos trabalhos customizados. Ainda assim, 
Berrin Ozaksel acredita que há espaço para 
o desenvolvimento do setor e prevê que as 
próximas tendências se centrem na rotulagem 
no molde (IML), em soluções associadas 
à embalagem, à impressão digital, à tecnologia 
de LED digital e à impressão customizada. 
A Filmon Baskı Çözümleri está atenta e vai 
acompanhar a evolução.

Identify trends for the future

In recent years, there were some changes in the 
Turkish market: the number of printing works 
has decreased and there is more emphasis in 
customized works. Notwithstanding, Berrin 
Ozaksel believes that there is still room for 
development and predicts that upcoming trends 
will focus on mold labeling (IML), packaging 
solutions, digital printing, digital LED technology 
and customized printing. Filmon Baskı Çözümleri 
is attentive and will follow developments.

With 80 employees, Filmon offers its customers a fast 
and high quality printing service. “We are pioneers in 
monitoring the development of the industry in which 
we operate and we are up-to-date with the most recent 
technological innovations,” explains Berrin Ozaksel, 
responsible of the company. He adds: “the conformity 
of the products we produce in the pre-printing and 
printing system with the ISO 12647-2 standard is tested 
and certified by Fogra, used for quality certification in 
the worldwide printing industry”. Their customers value 
particularly punctuality, speed and quality of the services 
provided.

When questioned about the relationship with 
Korda, Berrin Ozaksel does not hesitate to describe 
INAPA’s Turkish company as reliable and supportive. 
Furthermore, allows Filmon to practice very competitive 
prices and ensures uninterrupted service. Thus, it is an 
excellent partner that accompanies, and potentiates, the 
growth of this printing company.
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[UM DIA NA VIDA DO CEO DA INAPA ESPANHA E PORTUGAL / 
ONE DAY IN THE LIFE OF THE CEO OF INAPA SPAIN AND PORTUGAL] 

O CAPITÃO 
DA TEMPESTADE

A CAPTAIN OF THE STORM

house

Ginés Ramírez é o CEO da Inapa Espanha e Portugal, cargo  
que ocupa há seis anos. Com um pé entre Portugal e Espanha,  
fala do seu percurso e dos desafios diários de ocupar um cargo  

de destaque num Grupo internacional.

Ginés Ramírez is the CEO of Inapa Spain and Portugal, a position he holds for six years. 
With one foot in Portugal and the other in Spain, he talks about his career 
and the daily challenges of a prominent position in an international Group.
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Quando é que foi nomeado diretor executivo 
da Inapa Portugal e Espanha? 
Até 2012 trabalhei noutra empresa do setor. Em março 
desse ano, depois de ter uma entrevista com o COO do 
Grupo, convidaram-me para ser CEO da Inapa Espanha 
e Portugal. Para mim, foi uma decisão importante, pois 
estive 23 anos na mesma empresa, com uma carreira 
interessante. No entanto, pensei que era uma boa altura 
para mudar e aceitar novos desafios.

Como é o seu dia-a-dia? 
Viajo quase todas as semanas para Lisboa e, tanto em 
Portugal como em Espanha, as minhas rotinas são 
semelhantes, apesar de não haver dois dias iguais. No 
início da semana verifico a minha agenda, faço a minha 
lista de “coisas a fazer”, separando os tópicos por áreas 
e países. Na maioria parte das vezes, estou concentrado 
na monitorização da nossa estratégia comercial e de 
fornecimento dos produtos. Além disso, estou em contacto 
permanente com a minha equipa comercial, de compras 
e de logística, acompanhando de perto as evoluções do 
mercado. É claro que também há projetos específicos 
que interrompem a minha rotina e em que todos os 
departamentos estão envolvidos. Esses são projetos de 
que gosto bastante.

Como é fazer parte de um grupo internacional? 
É interessante, faz com que me sinta parte de um projeto 
muito maior do que o meu próprio negócio. Também me 
dá muita informação e uma visão do mercado muito mais 
global.

Como é o relacionamento com as equipas 
de trabalho? 
Tenho um relacionamento muito próximo com as equipas 
que trabalham comigo e procuro estar disponível sempre 
que necessitam. Às vezes, como é lógico, não concordamos, 
mas o meu estilo é conciliador. Preocupo-me em 
apresentar raciocínios lógicos, sou muito analítico e gosto 
de partilhar informações. Procuro diferentes abordagens 
como, por exemplo, conversar com o departamento 
financeiro sobre a estratégia comercial e tentar fazer com 
que a equipa comercial esteja totalmente envolvida na 
cobrança e gestão de riscos.

When were you appointed Executive Director 
of Inapa Portugal and Spain?
Until 2012 I worked in another company in the same 
business area. In March of that year, after having an 
interview with the COO of the Group, I was invited for 
the position of CEO of Inapa Spain and Portugal. For me it 
was an important decision, because for 23 years I’ve been 
in the same company, with an interesting career. However, 
I thought the timing was perfect to change and to accept 
new challenges.

What are your work routines? 
I travel almost every week to Lisbon, and in both, Portugal 
and Spain, my routines are similar although there are not 
two identical days. At the beginning of the week I check 
my calendar, make my list of “things to do”, and separate 
the topics by areas and countries. Most of the time, I’m 
focused on monitoring our business strategy and product 
delivery. Besides, I am in permanent contact with my 
commercial, purchasing and logistics team, and I follow 
closely the evolution of the market. Of course, there are 
also specific projects that interrupt my routine, involving 
all the departments and I really enjoy those projects.

What is it like to be part of an international group?
It’s interesting, it makes me feel part of a project much 
bigger than my own business. It also gives me a lot of 
information and a much more global market view.

How is the relationship with the work teams?
I have a very close relationship with the teams that work 
with me and I try to be available whenever they need. 
Sometimes, of course, we do not agree, but my style is 
conciliatory. I care about presenting logical reasoning, 
I am very analytical and I like to share information. I 
look for different approaches, such as talking to the 
finance department about business strategy or trying to 
get the sales team fully involved in collection and risk 
management.

How is the relationship with the other Group CEOs?
It’s friendly, we see each other three times a year. The new 
CEO of the Group is working on having a wider exchange 
of information between us, so that we can share our 
successes, for example. I think we are on the right track, 
although we have to consider the differences that exist in 
our markets, local problems and the work that needs to be 
done every day.
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Como é o relacionamento com os outros CEOs  
do Grupo? 
Vemo-nos normalmente três vezes por ano. O novo CEO 
do Grupo está a trabalhar para que haja uma maior troca 
de informações entre nós, para que possamos partilhar 
os nossos sucessos, por exemplo. Penso que estamos 
no caminho certo, embora se tenha que ter em conta as 
diferenças que existem nos nossos mercados, problemas 
locais.

Qual é o seu maior sonho para a Inapa? 
O meu objetivo é contribuir para o crescimento do Grupo. 
É para isso que tenho trabalhado nos últimos seis anos, 
quer melhorando a performance da Inapa Espanha, quer 
ajudando a manter a Inapa Portugal na liderança do 
mercado.

Tem alguma rotina antes de começar a trabalhar? 
Pratica algum desporto ou  faz meditação? 
Quando estou em Espanha, tomo o pequeno almoço com 
meus filhos, e quando viajo para Portugal, o dia começa 
às seis da manhã, a sair para o aeroporto. Costumo correr 
45 minutos algumas vezes por semana ao final da tarde e, 
se tenho tempo, vou ao ginásio. Ando todos os dias uma 
média de oito ou nove quilómetros, às vezes acompanhado 
pela minha cadela Kira ou caminhando pelos corredores 
infinitos dos modernos aeroportos. 

Hoje, o trabalho é mais flexível: podemos trabalhar 
praticamente onde e quando quisermos. Mas neste 
tipo de funções é necessário manter um espaço físico, 
de modo que se saiba onde pode ser encontrado?
Eu trabalho em qualquer lugar, como a maioria dos meus 
colegas: no avião, na sala de espera, no táxi, no carro e, 
claro, também no escritório. Mas acredito em trabalhar 
“cara a cara”, por isso tento ver todos os meus colaboradores 
pelo menos uma vez por semana e ter uma conversa “ao 
vivo”, mesmo que curta. Conseguimos ter acesso a mais 
informações num contacto físico, do que a responder a 
e-mails ou em conversas ao telefone. Para mim, também é 
essencial estar em contacto com os clientes, pelo que tento 
visitá-los ou ligar-lhes semanalmente.

É possível equilibrar a vida profissional e familiar? 
De que forma? 
É o mais complicado. Requer muita disciplina e capa-
cidade de nos desligarmos. Às vezes, o meu corpo já 
chegou a casa, mas minha mente ainda está no escritório. 
Em casa, temos rotinas que nos ajudam. Tenho três filhos: 
duas raparigas (de 26 e 16 anos) e um filho com 23 anos. 
Jantamos juntos durante a semana e almoçamos todos 
os fins de semana, em casa ou fora de casa. Esses são 
momentos para estarmos juntos, a conversar e a relaxar. 

“IN THE POSITION OF CEO, 
WE ARE ULTIMATELY RESPONSIBLE 
FOR EVERYTHING THAT HAPPENS.”

What is your biggest dream for Inapa?
My goal is to contribute to the growth of the Group. 
This is what I have been working on for the past six years, 
either improving Inapa Spain’s performance or helping to 
keep Inapa Portugal in the lead.
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Do you have a routine before you start working? 
Do you practice any kind of sport or meditate?
When I’m in Spain, I have breakfast with my children, when 
I travel to Portugal, the day starts at six in the morning 
when I leave for the airport. I usually run 45 minutes a few 
times a week in the late afternoon and if I have time I go 
to the gym. Every day I walk an average of eight or nine 
kilometers, sometimes with by my dog Kira or through 
the endless corridors of modern airports. When I am more 
stressed, I use relaxation exercises based on breathing 
techniques.

Nowadays we work in a more flexible way: we can 
work practically wherever and whenever we want. 
In this position do you think is it necessary to 
maintain a physical space, so that one knows where 
you can be found?
I work everywhere, like most of my colleagues: on the 
plane, in the waiting room, in the taxi, in the car, and of 
course in the office. But I believe in working “face to face”, 
so I try to see all my colleagues at least once a week and 
have a “live” conversation, even if short. We get access to 
more information in a physical contact, than responding to 
emails or talking on the phone. For me, it is also essential 
to be in contact with customers, so I try to visit them or 
call them weekly.

Is it possible to balance work and family life? 
In which way? 
It’s difficult. It requires a lot of discipline and the ability to 
“switch off”. Sometimes my body is at home, but my mind 
is still at the office. At home, we have routines that help 
us. I have three children: two girls (26 and 16 years old) 
and a 23 year old son. We have dinner together during the 
week and have lunch every weekend at home or out. These 
are moments to be together, to talk and to relax. Every 
year we try to take a family trip. We also like to receive our 
children’s friends because it makes us see them more.

What do you like to do in your free time?
I have too many hobbies for the little free time I have. 
I enjoy painting and I have classes on Sunday mornings. 
Now I am also having coaching lessons and so I go to 
university on some weekends. In 2016 I made the Camino 
de Santiago and I think I’m going to do it again.

Do you have any life motto?
Live the present moment. 

What message do you want to pass on to those 
who are thinking of running a similar operation 
in a global economy like Inapa?
One friend told me one day, “A CEO is a captain of storms, 
he never sails in quiet waters for a long time, he goes from 
one storm to another, and in the end it becomes a habit of 
life.” Maybe that’s the way it is and, in my opinion, it’s a lot 
more exciting than fishing in a lake.

Todos os anos tentamos fazer uma viagem em família, 
assim como gostamos de receber os amigos dos nossos 
filhos porque isso faz com que os vejamos mais.

O que gosta de fazer no seu tempo livre? 
Tenho demasiados hobbies para o pouco tempo livre que 
tenho. Gosto muito de pintar e tenho aulas aos domingos 
de manhã. Agora estou também a estudar coaching e, por 
isso, vou à universidade alguns fins de semana. Em 2016, 
fiz o Caminho de Santiago e acho que vou fazê-lo de novo.

Tem algum lema de vida? 
Vive o momento presente.

Que mensagem que quer passar para quem 
está a pensar em gerir uma operação semelhante, 
num negócio global como o da Inapa? 
Um amigo disse-me um dia: “um CEO é um capitão 
de tempestade, nunca navega muito tempo em águas 
tranquilas, sai de uma tempestade para entrar noutra e, no 
final, torna-se um hábito de vida”. Talvez seja assim e, na 
minha opinião, é bem mais entusiasmante do que pescar  
num lago.

“NUM CARGO DE CEO, SOMOS 
O ÚLTIMO RESPONSÁVEL POR TUDO 
O QUE ACONTECE.”
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Qual é o líder que o inspira?
Eu não tenho um líder específico mas leio muito, 
especialmente sobre história e, com cada líder eu aprendo 
coisas, tanto com os seus sucessos como com os seus 
erros, especialmente sobre como enfrentá-los e superá-los. 
Gosto de ler histórias de sucesso de líderes empresariais, 
mas também gosto de ler sobre as suas falhas que, às 
vezes, nos dão uma lição ainda maior. Também tive a sorte 
de trabalhar, ao longo da minha vida profissional, com 
líderes realmente interessantes, com quem aprendi muito, 
e ainda aprendo.

Para si, liderar é ... 
Estar ao serviço da equipa. Tomar decisões, responsabili-
zar-se por elas e assumir as consequências. Convencer 
a equipa de que aquilo que acham ser impossível é, 
na verdade, possível. E, claro, ajudá-la com a estratégia 
adequada.

Como é ser líder da Inapa Portugal e Espanha?
Num cargo de CEO, somos o último responsável por tudo 
o que acontece. A diferença em relação a outras posições 
que ocupei anteriormente, é a diversidade de problemas 
que é necessário gerir todos os dias em diferentes áreas 
do trabalho. Tem de estar-se sempre disponível para 
apoiar todos os membros da equipa e todos os diretores 
dos departamentos da empresa, porque os seus problemas 
são os meus problemas. No entanto, acredito que esta 
posição, devido ao seu nível de exigência, faz-me crescer 
profissionalmente mais do que qualquer outra, e faz-me dar 
o melhor de mim mesmo. Isso é recompensante.

Quais são as qualidades mais necessárias ao seu 
dia-a-dia? 
O mais difícil neste tipo de negócio maduro é ser-se 
inovador. Tal como na evolução humana, para o negócio 
evoluir são necessárias mudanças comportamentais. E, 
para isso, é preciso ouvir, motivar e desafiar a equipa. 
Comunicar, negociar e convencer. Quem estiver neste 
lugar precisa de ser autocrítico, auto-exigente e ter grande 
capacidade de trabalho. Além disso, é imprescindível 
ter paciência, estabilidade emocional e confiança em 
si mesmo. E, claro, não pode deixar de ser fiel aos seus 
valores, não perder a sua identidade, porque “nós somos 
mais do que o nosso trabalho”.

Which leader inspires you?
I do not have a specific leader but I read a lot, especially 
about history, and I learn with each leader, both with their 
successes and with their mistakes, especially about how to 
face and overcome them. I enjoy reading success stories of 
business leaders, but I also enjoy reading about their flaws 
that sometimes give us an even bigger lesson. I have also 
been fortunate to work, during my professional life, with 
really interesting leaders, with whom I have learned a lot, 
and still learn.

For you to lead is ...
To be at the service of the team. Make decisions and take 
responsibility and consequences. Convince your team that 
what they think to be impossible is actually possible. And 
of course, help to get it with the proper strategy.

SOBRE LIDERANÇA ABOUT LEADERSHIP
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To be a CEO, is it a challenging job?
In the position of CEO, we are ultimately responsible 
for everything that happens. The difference from other 
positions I have occupied previously is the diversity of 
problems that need to be managed every day in different 
areas of work. You have to be always available to support 
all the team members and all the directors of the company 
departments, because their problems are also my 
problems. However, I believe that this position, because 
of its level of demand, has made me grow professionally, 
much more than any other I had, makes me give the best 
of myself, what is very rewarding.

What qualities do you need most in your day-to-day 
life?
The most difficult thing about this kind of mature business 
is being innovative. As in human evolution, behavioral 
changes are necessary for the business’ evolution. And 
for this, we must listen, motivate and challenge the team. 
Communicate, negotiate and convince. Anyone who is in 
this place needs to be self-critical, self-demanding and have 
great ability to work. In addition, it is imperative to have 
patience, emotional stability and self-confidence. And of 
course, you can not fail to be faithful to your values, not 
lose your identity, because “we are more than our work”.

“TAL COMO NA EVOLUÇÃO HUMANA, 
PARA O NEGÓCIO EVOLUIR 
SÃO NECESSÁRIAS MUDANÇAS 
COMPORTAMENTAIS. E, PARA ISSO, 
É PRECISO OUVIR, MOTIVAR 
E DESAFIAR A EQUIPA.” 

“AS IN HUMAN EVOLUTION, 
BEHAVIORAL CHANGES ARE 
NECESSARY FOR THE BUSINESS’ 
EVOLUTION. AND FOR THIS, 
WE MUST LISTEN, MOTIVATE 
AND CHALLENGE THE TEAM.”



Com o aumento do volume de negócios do grupo, 
aumentam também as necessidades de armazenamento. 

Tanto na Alemanha como em Portugal houve necessidade 
de expandir os armazéns, aumentando a capacidade logística 
e desenvolvendo o negócio nas regiões onde se encontram.

As the group’s turnover increases, the need for more 
storage space also increases. Both in Germany and in Portugal 

there was a need to expand the warehouses, increasing 
the logistics capacity and developing the business 

in the regions where they are located.

[ARMAZÉNS DE “PORTAS ABERTAS” / 
WAREHOUSES WITH “OPEN DOORS”] 

MELHORES ARMAZÉNS,
MELHOR DISTRIBUIÇÃO

BETTER WAREHOUSES, BETTER DISTRIBUTION
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A nova plataforma logística em Markt Schwaben, uma 
região do sul da Alemanha, vem responder à necessidade 
de expansão dos serviços não só para os clientes mais 
próximos, mas também para os das regiões vizinhas, como 
a Áustria. O aumento em aproximadamente 3.000 m2, irá 
duplicar a sua capacidade logística. “Será, assim, possível 
garantir a disponibilidade de artigos e ter a capacidade 
de resposta necessária numa região onde a Papier Union 
tem uma presença muito forte”, revela Cynthia Graffitti 
do departamento de Comunicação da Papier Union. 
Além disso, permitirá atingir os objetivos de crescimento 
estabelecidos a médio prazo.

A sua localização, ainda na área metropolitana de 
Munique – cidade da qual dista cerca de 30 quilómetros –, 
garante uma boa acessibilidade, sendo esta uma vantagem 
não só para os funcionários, mas também para a frota de 
veículos comerciais. Prevê-se que  possa começar a ser 
usado em abril de 2018 e que o processo de mudança 
esteja terminado no final de maio.

The new logistics platform in Markt Schwaben, south of 
Germany, responds to the need of expanding services 
not only to the customers that are close by, but also to 
neighboring regions such as Austria. The increase of 
approximately 3,000 m2 will double its logistics capacity. 
“It will thus be possible to ensure the availability of 
articles and to have the necessary response capacity in a 
region where Papier Union has a very strong presence”, 
says Cynthia Graffitti of Papier Union Communication 
Department. Besides, it will allow to achieve the growth 
targets set in the medium term.

Its location, still in the metropolitan area of Munich ‒ city 
that is about 30 kilometers away ‒, guarantees good 
accessibility, which is an advantage not only for employees, 
but also for the fleet of commercial vehicles. It is foreseen 
that it will start to be used in April 2018 and that the 
moving process will be completed by the end of May.

 O lançamento oficial da extensão do armazém da Papier Union / The official launch of the extension of Papier Union Warehouse 
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Mudanças em Portugal
Também em Portugal sopram ventos de mudança. 
A Inapa Packaging Portugal ocupa um novo armazém 
feito à medida das suas necessidades, em Santa Cruz 
do Bispo (Matosinhos) na região norte do país. O novo 
espaço fica próximo do aeroporto do Porto e permite a 
centralização de todas as operações do Norte num único 
local. Os 3.000 m2, serão divididos em escritórios, salas 
de reunião, showroom e espaço de armazenagem com 
uma doca de carga e um layout mais eficiente para as 
estanterias. “O novo espaço está mais adequado à nossa 
operação aumentando de forma significativa a nossa 
capacidade. Possui um cais que reduz significativamente 
os tempos de descarga de mercadorias, melhorando a 
eficiência da nossa logística. Destaque para o telhado, 
que permite a entrada de luz natural no armazém e um 
melhor isolamento, reduzindo o consumo de eletricidade 
e a nossa pegada ambiental”, explica Hugo Rua, gerente 
da empresa.

Mas nem só de espaço vive o novo local. Foi também feito 
investimento ao nível do equipamento, nomeadamente 
uma prensa de espuma. “Vem na sequência de uma 
valência que já possuímos e onde temos muita 
experiência, que é a customização de espumas para a 
proteção interior de embalagens. Este equipamento vai 
fazer com que continuemos a crescer e a fazer peças mais 
pequenas e em menores quantidades, de forma mais 
eficiente”, esclarece Hugo Rua. Outro equipamento agora 

Changes in Portugal
In Portugal there are also winds of change. Inapa 
Packaging Portugal moved to a new warehouse tailored 
to its needs, in Santa Cruz do Bispo (Matosinhos) in the 
northern region of the country. The new space is close 
to the airport of Porto and allows the centralization of 
all the North operations in a single place. The 3,000 m2 
are divided into offices, meeting rooms, showroom and 
storage space with a loading dock and a more efficient 
layout for the wracks. “The new space is better suited to 
our operation and increases significantly our capacity. 
It has a quay that reduces the time of unloading the 
products, improving the efficiency of our logistics. 
We must highlight the importance of the roof, which 
allows the entrance of natural light into the warehouse 
and allows a better insulation reducing electricity 
consumption and our environmental footprint”, explains 
Hugo Rua, company manager.

But not only of space lives the new place. Investment was 
also made regarding equipment, namely a foam press. 
“It extends the capacity that we already have and where 
we have much experience, which is the customization of 
foams for interior protection of packaging. This equipment 
will allow us to continue to grow and make smaller parts 
and smaller quantities, in a more efficient way”, says 
Hugo Rua. Other equipment now introduced, the cutting 
and milling plotter, will allow to enter new customer 
segments, with new products of high added value and 

 Novo armazém de Inapa Packaging Portugal na zona Norte / New warehouse of Inapa Packaging Portugal in the Northern Area 
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with a high level of personalization. With the new plotter, 
and taking advantage of our internal know-how, we seek 
the development of solutions for customers, being able to 
produce prototypes, reducing significantly the time when 
presenting solutions. “This is a distinctive factor in the 
market and will add value to the development of a lasting 
relationship with our customers”, he concludes.

introduzido, a plotter de corte e fresagem, vai permitir 
entrar em novos segmentos de clientes, com novos 
produtos de elevado valor acrescentado e com um nível 
elevado de personalização. Com a nova plotter, e fazendo 
uso do know-how interno, procura-se o desenvolvimento 
de soluções para clientes e a realização de amostras, 
reduzindo significativamente o tempo de apresentação 
de soluções. “Este é um fator distintivo no mercado e 
constituirá uma mais-valia para o desenvolvimento de 
um relacionamento duradouro com os nossos clientes”, 
conclui.

Vantagens nas operações
O novo armazém no Norte traz outras vantagens para a 
área de produção. A concentração de toda a atividade da 
embalagem num único espaço melhora a comunicação 
dentro da equipa e minimiza o movimento de mercadorias.  
Permite consolidar toda a componente de produção de 
embalagem de Porto Salvo e da Maia num único local, 
contribuindo para uma maior flexibilidade e eficiência 
na alocação dos recursos. A deslocalização de toda a 
produção para o norte do País, permitiu ainda mudar 
toda a operação no sul para Sintra (aproximadamente a 
35 km de Lisboa), partilhando as instalações com a Inapa 
Portugal e as outras empresas operacionais do Grupo, 
passando a utilizar a logística numa lógica integrada.

“Estas mudanças vão permitir-nos investir em novas 
valências, com novos equipamentos e know-how, 
apostando numa maior sofisticação das nossas soluções”, 
conclui Hugo Rua.

As antigas localizações já não se mostravam tão eficientes,  
apresentando algumas limitações a nível operacional, 
decorrente do maior volume de atividade. Por outro 
lado, o desinvestimento do armazém de Porto Salvo 
vai permitir melhorar a sustentabilidade financeira do 
Grupo através da redução de dívida. A maior capacidade 
de armazenagem no Norte e Sul permite, assim, pensar 
no futuro sem constrangimentos, acompanhando 
a tendência de crescimento orgânico perspetivado, 
bastante acima do mercado. 

Advantages in operations
The new warehouse in the Northern region has 
other advantages regarding the area of production. 
Concentrating all packing activity into a single space 
improves communication within the team and minimizes 
the movement of merchandise. It allows to consolidate the 
entire packaging production component of Porto Salvo 
and Maia in a single location, contributing to a greater 
flexibility and efficiency in the allocation of resources. 
The relocation of all the production in the north of the 
country also allowed to change the whole operation in 
the south to Sintra (approximately 35 km from Lisbon), 
sharing the facilities with Inapa Portugal and the other 
operating companies of the Group, and starting to use 
logistics in an integrated logic.

“These changes have allowed us to invest in new 
capabilities, with new equipment and know-how, betting 
on a greater sophistication of our solutions”, concludes 
Hugo Rua.

The old locations were no longer efficient, presenting 
some operational limitations due to the greater volume 
of activity. On the other hand, the divestiture of the 
Porto Salvo warehouse will improve the Group’s financial 
sustainability through debt reduction. The greater 
storage capacity in the North and South allows us to 
think about the future without constraints, following the 
trend of organic prospective growth, which is well above 
the market.



De acordo com diversos estudos, o papel continua 
a ser a forma ideal de acesso a todo o tipo de informação. 

Acessível e ambientalmente sustentável, continua 
a ser um instrumento de comunicação versátil e eficaz, 

que desperta o interesse e transmite conhecimento.

According to several studies, paper is the ideal form of access to all kinds 
of information. Affordable and environmentally sustainable, it continues 

to be a versatile and effective communication tool that stimulates interest 
and transmits knowledge.

[MITOS E FACTOS / MYTHS AND FACTS] 

IMPRESSÃO 
EM PAPEL:

SIM OU NÃO?
PRINTING ON PAPER:

YES OR NO? 

responsibility



Vivemos uma época desafiante, em que as novas 
tecnologias e o mundo virtual parecem responder a todas 
as nossas necessidades. No entanto, há estudos que 
revelam que é importante continuarmos a manter uma 
ligação com o mundo analógico, que é inclusivamente, 
mais ecológico e  sustentável. Os números falam por si.

We live in a time of challenges, where new technologies 
and the virtual world seem to satisfy all our needs. 
However, there are studies that show that it is important 
to continue to maintain a connection with the analog 
world, which is even more ecological and sustainable. 
Numbers speak for themselves.

A taxa de reciclagem do papel tem aumentado nos últimos 
anos. A indústria do papel tem assumido a liderança na 
área da reciclagem. De acordo com o European Paper 
Recycling Council atualmente recicla-se 71,5% do papel 
utilizado. A meta para 2020 é de 74%.

O papel é reciclado, em média, 3,5 vezes por ano 
na Europa, mas esta ação não se pode prolongar 
indefinidamente pois as fibras tornam-se muito frágeis 
e deixam de conseguir produzir uma folha nova de 
qualidade.

Os profissionais do setor deixam uma dica: imprima de 
forma responsável, na frente e no verso, e separe o papel 
do resto do lixo do escritório.

Fonte: http://www.paperrecovery.org/

The rate of paper recycling increased in recent years. The 
paper industry has taken the lead in the recycling area. 
According to the European Paper Recycling Council, 
71.5% of the paper used is currently recycled. The target 
for 2020 is 74%.

Paper is recycled, on average, 3.5 times a year in Europe, 
but this action can not be extended indefinitely, as fibers 
become very fragile and can no longer produce a new 
sheet with good quality.

Professionals of this area leave a tip: print responsibly, 
front and back, and separate paper from the rest of the 
office waste.

Source: http://www.paperrecovery.org/

MITO
o papel é mau 
para o ambiente

MYTH
Paper is bad 
for the environment

FACT
2 tons/second
Paper recycling rate

FACTO
2 toneladas/
segundo
Taxa de reciclagem 
de papel
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84% AFIRMA COMPREENDER 
MELHOR O QUE LÊ SE 
A INFORMAÇÃO ESTIVER 
IMPRESSA DO QUE SE ESTIVER 
ONLINE.

MYTH
Digital is the preferred 
way of communication

FACT
84% 
Reads on paper

De acordo com um estudo feito, em 2017, em 10 países 
apresentado pela Two Sides1 esta é a percentagem da 
população que afirma compreender melhor o que lê se 
a informação estiver impressa do que se estiver online. 
Dados a que as agências de publicidade devem estar 
atentas, já que 43% dos inquiridos considera ainda que 
agiria mais facilmente se visse um anúncio num jornal ou 
numa revista, do que se o visse online. Até porque, não só 
não confiam na maioria da publicidade a que têm acesso 
nesse meio virtual (59%), como bloqueiam os anúncios 
online sempre que é possível (63%).

According to a study done in 2017 in 10 countries, 
presented by Two Sides1 this is the percentage of the 
population that states that they understand better what 
they read if the information is printed than if they are 
online. Advertising agencies should be aware of these 
data, as 43% of respondents also believe that they would 
act more easier if they saw an ad in a newspaper or a 
magazine, than if they saw it online. Not only do they 
not trust the majority of advertising they have access to 
in this virtual medium (59%), but they block online ads 
whenever possible (63%).

FACTO
84% 
Lê em papel

MITO
O meio digital 
é a forma preferida 
de comunicação

1 Fonte: Two Sides é uma iniciativa lançada por um conjunto de empresas 

mundiais da cadeia de valor da comunicação impressa que inclui produção 

florestal, pasta, papel, tintas e químicos, pré-impressão e impressão, 

acabamento, edição e impressão, com o intuito de promover a produção e 

utilização responsáveis da comunicação em papel, e afastar as conceções 

erróneas mais comuns sobre o meio-ambiente. http://www.twosides.info/

1 Source: Two Sides is an initiative launched by a number of global 

companies in the printed communication supply chain, that includes 

forestry, pulp, paper, inks and chemicals, pre press and printing, finishing, 

editing and printing, with the aim of promoting production and use of 

printed communication and to banish the most common misconceptions 

about the environment. http://www.twosides.info/
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84% STATES THAT THEY 
UNDERSTAND BETTER WHAT 
THEY READ IF THE INFORMATION 
IS PRINTED THAN IF THEY READ 
IT ONLINE. 

MYTH
The younger generation 
is connected to the internet but 
disconnected from the world 

Um outro estudo feito em 10 países pela empresa Two 
Sides concluiu que 74% dos inquiridos entre os 18 e os 
24 anos sabe que passa demasiado tempo conectado a 
equipamentos eletrónicos. Destes, 58% está preocupado 
com a repercussão na sua saúde. Dos inquiridos do Reino 
Unido, 58% lê pelo menos um livro impresso por semana 
contra os apenas 27% que leem um e-book. 

Another study conducted in 10 countries by Two Sides, 
found that 74% of respondents aged 18-24 know they 
spend too much time connected to electronic equipment. 
Of these, 58% are concerned about the repercussion on 
their health. Of the UK respondents, 58% read at least 
one printed book per week against only 27% who read 
an e-book.

FACT
74% 
Too much time 
online

FACTO
74% 
Demasiado
tempo online

MITO
A geração mais nova 
está ligada à internet 
mas desligada do mundo
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O ACESSO E O USO 
DA INTERNET PODE NÃO SER 
APENAS UMA QUESTÃO DE 
OPORTUNIDADE DE ACESSO, 
MAS TAMBÉM DE LIBERDADE 
DE ESCOLHA.

MITO
Hoje em dia todos 
usam a internet

De acordo com dados de 2016, divulgados pelo Eurostat 
– Gabinete de Estatísticas da União Europeia, 14% da 
população nunca usou a internet. Apesar de vivermos 
num mundo cada vez mais digital, é preciso ter em conta 
que os membros mais vulneráveis da sociedade têm mais 
dificuldade em aceder à internet – seja por questões, 
económicas, sociais ou outras.
 
Por essa razão, já em 2013, por ocasião do lançamento de 
um estudo sobre o impacto de novas formas de pagamento 
comissionado por EUFFI, the European Foundation for 
Financial Inclusion, a deputada no Parlamento Europeu 
Evelyn Gebhardt afirmava que “o acesso aos serviços 
bancários básicos e aos meios de pagamento tradicionais, 
como pagamentos em dinheiro ou transações em papel, 
deve tornar-se um direito universal”. 

Um outro estudo, levado a cabo pela agência de marketing 
britânica Opinium também em 2013, seguia no mesmo 
sentido. Indicava que 81% dos adultos do Reino Unido 
consideram que devem ter a opção de escolher como 
podem receber as suas faturas e que 41% acredita que pode 
esquecer-se de um pagamento se não as receber em papel.

De qualquer forma, o acesso e o uso da internet pode não 
ser apenas uma questão de oportunidade de acesso, mas 
também de liberdade de escolha. 

MYTH
Nowadays everyone 
uses the internet
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FACT
14% 
Without internet

FACTO

14%
Sem internet

According to data from 2016, released by Eurostat –
Statistics of the European Union, 14% of the population 
never used the internet. Although we live in an 
increasingly digital world, we must bear in mind that 
the most vulnerable members of society have difficulty 
in accessing the Internet – whether for economic, social 
or other reasons.

For this reason, back in 2013, on the occasion of the 
launch of a study on the impact of new forms of payment 
commissioned by EUFFI, the European Foundation for 
Financial Inclusion, MEP Evelyn Gebhardt stated that 
“access to basic banking services and traditional means of 
payment, such as cash payments or paper transactions, 
should become a universal right”. 

Another study, carried out by UK marketing agency 
Opinium in 2013 as well, followed suit. It indicated that 
81% of UK adults feel that they should have the option to 
choose how they can receive their invoices and that 41% 
believe they can forget a payment if they do not receive 
them on paper.

In any case, the access and use of Internet may not only 
be a matter of opportunity of access, but also freedom 
of choice.

THE ACCESS AND USE 
OF INTERNET MAY NOT ONLY  
BE A MATTER OF OPPORTUNITY 
OF ACCESS, BUT ALSO FREEDOM 
OF CHOICE.

 magazine    (49)



[CALENDÁRIO INAPA / INAPA CALENDAR] 

UM SUPER
ANO!
A SUPER YEAR!

 A capa do calendário foi impressa em Inapa Imagine Silk 350 g / m2 e a parte traseira em Ensocoat 350 g / m2. Foram utilizadas 
diferentes técnicas de impressão para realçar o trabalho de design, como flocagem, verniz UV, corte a laser, impressão de alto 
ou baixo relevo. / The cover of the calendar was printed on Inapa Imagine Silk 350 g / m2 and the back on Ensocoat 350 g / m2. 
Different printing techniques were used to enhance the design such as flocking, UV varnish, laser cutting, high or low relief printing. 
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Cinco anos depois, o calendário INAPA continua a surpreender. 
Em 2018 são os super-heróis que nos vão ajudar a passar o tempo.

Five years later, the INAPA calendar continues to surprise. 
In 2018 the superheroes will help us pass the time. 

O Calendário Inapa tem como objetivo aproximar os 
futuros profissionais da área do design ao mundo do papel, 
packaging e comunicação visual. 

Maria Alti, Diretora de Marketing da Inapa Espanha e 
Portugal, conta que “este ano o tema foi dedicado aos super-
-heróis e às suas capacidades sobrenaturais. Mais de 300 
estudantes de escolas de design portuguesas e espanholas 
mostraram os seus supertalentos ao transformarem os 
nossos papéis em super-heróis e super-heroínas”.

Em 2018, os clientes vão poder assim acompanhar, ao 
longo do ano, os diferentes super-heróis Inapa: o Super 
Fine Paper, o Canvas Ninja, a Lara Kraft, o Dick Packaging, 
o Spider Vinil, a Cat Ink, entre outros. O calendário anual 
é resultado de um longo processo criativo, durante o qual 
os alunos do IADE, da Escola Superior de Artes Aplicadas 
de Castelo Branco, Escola Superior de Arte e Design 
das Caldas da Rainha, Escola Superior de Desenho de 
Madrid e da Escola Superior de Desenho de Barcelona, 
têm formação com os profissionais do departamento de 
marketing de Portugal e Espanha envolvidos no projeto. 

“Durante a formação, falamos não só dos diferentes 
papéis Inapa, como das suas diferentes aplicações e 
técnicas de impressão disponíveis”, explica Maria Alti. 
“Reforçamos a ideia de que não é pelo papel permitir uma 
melhor impressão que o resultado final será melhor. O 
importante é que a escolha do papel acrescente valor à 
peça desenvolvida.”

Já na quinta edição, o balanço é muito positivo: “os alunos 
aprendem não apenas a desenvolver uma ideia, mas a 
vendê-la a um cliente. Neste caso, a Inapa. Entendem 
melhor o que significa ser designer, como apresentar uma 
ideia, quantificar os seus custos, produzi-la e entregar 
o produto desenvolvido nas melhores condições ao 
cliente”. No final, expõem o trabalho perante um júri e  
defendem-no. “As agências de comunicação internacionais, 
como Young & Rubicam, McCann Erickson ou Havas 
Design +, que este ano também colaborou connosco, 
selecionaram os melhores estudantes tendo em conta a 
criatividade, soluções de produção e impressão propostas”. 
Os 12 melhores trabalhos integraram o calendário. É caso 
para dizer: os supertalentos venceram.

The Inapa Calendar aims to bring future professionals 
from the design area to the world of paper, packaging and 
visual communication.

Maria Alti, Director of Marketing for Inapa Spain and 
Portugal, says that “this year the theme was dedicated to 
superheroes and their supernatural talents. More than 
300 students from Portuguese and Spanish design schools 
have shown their “superskills” by turning our papers into 
superheroes and superheroines”.

In 2018, customers will be able to follow different Inapa 
superheroes over the course of the year: Super Fine Paper, 
Canvas Ninja, Lara Kraft, Dick Packaging, Spider Vinyl, 
Cat Ink, among others. The calendar is the result of a 
long creative process during which the students of IADE, 
Art and Design School of Castelo Branco, Art and Design 
School of Caldas da Rainha, Design School of Madrid 
and Design School of Barcelona, were thought by the 
marketing department experts (professionals) involved in 
the project, of both, Portugal and Spain.

“During the training, we talk not only about the different 
Inapa papers, but also about their different applications 
and the various printing techniques”, explains Maria Alti. 
“We reinforce the idea that although the paper can have an 
excellent printability, the final result may not be the best. 
The most important is the paper’s choice and the value it 
adds to the workpiece.”

Already in its fifth edition, the result is very positive: 
“students learn to develop an idea and sell it to a client, in 
this case, Inapa. They better understand what is a designer, 
how to present an idea, how to quantify its costs, produce 
it and deliver it in the best conditions to the customer”. In 
the end, they display the work before a jury and defend it. 
“International communication agencies, such as Young & 
Rubicam, McCann Erickson or Havas Design +, who this 
year collaborated with us, have selected the best students 
for their creativity, production and printing solutions”. 
The 12 best jobs have integrated the calendar. We must 
say that the super-talents won!
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Calendário Inapa 2018
Inapa Calendar 2018

 Maio / May 

 Setembro / September 

 Janeiro / January 

 Junho / June 

 Outubro / October 

 Fevereiro / February 

 Julho / July 

 Novembro / November 

 Março / March 

 Agosto / August 

 Dezembro / December 

 Abril / April 

Lara Croft ‒ “Lara Kraft”
UEM. Patricia Gisbert

Dick Tracy − “Dick Packaging”
ESART. Amanda Cunha

Superman − “Superfinepaper”
ESAD.CR. Alan Rolle

Human Torch − “Foam Torch”
IADE. Ronja Panholzer

Ninja Turtles ‒ “Canvas Ninja”
ESAD.CR. Carolina Câncio

Iron Man − “Iron Film”  
ESART. Francisco Neto

Batman − “Batboard”
UEM. Marcos Álvarez

Cat Woman − “Cat Ink”
ESDI. Elisabet Tobias

Incredible Hulk ‒ “Incredible Box”
ESDI. Cecília Solé

Cíclope − “Cíclopvc”
ESDM. Sonia García

Captain America − “Captain Paper”
IADE. Luís Alvito

Spider Man − “Spider Vinil”
ESDM. Nuria Moreno
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[ARTE EM PAPEL / ART ON PAPER] 

QUANDO O TEMPO
É FEITO DE PAPEL...

WHEN TIME IS MADE OF PAPER...

...torna-se intemporal. O artista japonês, Manabu Osaka, 
sabe disso. Por isso, usa-o com criatividade e minúcia. 

Como um verdadeiro artesão. 

...it becomes timeless. The Japanese artist, Manabu Osaka, knows this. 
So he uses it with creativity and precision. Like a real craftsman.

Manabu Kosaka é um artista plástico de 38 anos, natural 
de Saitama, região próxima de Tóquio, que tem uma 
habilidade tão extraordinária quanto invulgar. Molda 
o papel à sua vontade e recria diversos modelos de relógio 
de pulso (dos Casio aos Rolex), reproduzindo todo 
o mecanismo que lhes dá vida. Os seus exemplares não 
trabalham, mas parece ser a única coisa que lhes falta. 

Manabu Kosaka is a 38-year-old plastic artist from 
Saitama, near Tokyo, who has a skill as extraordinary as it 
is unusual. He molds paper at his own will and recreates 
several models of wristwatches (from Casio to Rolex), 
reproducing all the mechanisms that give them life. His 
reproductions do not work, but that seems to be the only 
thing missing. 

style
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 Relógio – Manabu Kosaka /
Watch – Manabu Kosaka 

In March of this year he appeared in New York at the 
“Art on Paper” fair, to show some of the reproductions 
he makes in his studio in Saitama. In 2012, he was also 
invited by the city of Kitamoto to present a 55-meter 
length clock, made with large wooden beams and 
plywood, where the precise work is equally presented but 
in which the proportions are totally exaggerated. “What 
time is it?” Is the title of this ephemeral work that intends 
to “lose the meaning of the passage of the years”, reveals 
the artist. Time will tell what remained of that memory 
as the clock was taken out a month later, when the show 
ended.

A time craftsman 
With a degree in contemporary art, he began by using an 
enormous variety of materials (such as metal and wood) in 
his works, through which he tried to reinterpret everyday 
objects of the present or the past, such as pistols, trains, 
miniature airplanes and even shoes.

Em março deste ano apresentou-se em Nova Iorque 
na feira “Art on Paper” para mostrar alguns dos 
exemplares que fabrica no seu estúdio em Saitama. Em 
2012, foi também convidado pela cidade de Kitamoto 
a apresentar um relógio com 55 metros feito com grandes 
vigas de madeira e madeira compensada, onde o trabalho 
de minúcia está igualmente presente, mas em que as 
proporções são totalmente exageradas.  “Que horas são?” 
é o título desta obra efémera que pretende fazer “perder o 
sentido da passagem dos anos”, revela o artista. O tempo 
dirá o que ficou dessa memória, uma vez que o relógio 
foi retirado quando a mostra em que estava incluído 
terminou, um mês depois.

Um artesão do tempo
Formado em arte contemporânea, começou por usar uma 
imensa variedade de materiais (como metal e madeira) 
nas suas obras, através dos quais procurou reinterpretar 
objetos do quotidiano do presente ou do passado, como 
é o caso de pistolas, comboios, aviões em miniatura e até 
sapatos. 
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Mas foi em 2017 que decidiu escolher o papel como 
a única matéria-prima para as suas obras, por considerar 
que “é um material que toda a gente conhece por ser 
muito simples e comum”. 

O processo é sempre o mesmo: começa por desenhar 
o projeto numa folha e, depois, usando cola, estilete 
e pinças, realiza um trabalho digno de relojoeiro, já que 
alguns elementos com que trabalha chegam a ter apenas 
um milímetro. Basta visitar a sua conta de Instagram, 
Twitter ou Facebook para conhecer este minucioso 
trabalho artístico.

As suas “peças de relojoaria” mostram exatamente 
esse contraste entre a complexidade de um relógio e a 
simplicidade do material de que é feito, o papel. Manabu 
diz que, demora, em média, 250 horas para fabricar um 
relógio de papel, e que cada uma destas peças apresenta 
diferentes desafios que o obrigam constantemente 
a (re)pensar em soluções criativas. 

But in 2017 he decided to choose the paper as the 
only raw material for his works, considering that “it is 
a material that everyone knows because it is very simple 
and common”.

The process is always the same: he begins by drawing 
the design on a sheet and then using glue, stiletto and 
tweezers, performs a job worthy of a watchmaker, 
since some of the elements he works with, have only 
one millimeter. His accounts on Instagram, Twitter or 
Facebook show his meticulous work of art.

His “pieces of watchmaking” show exactly the contrast 

“...ESTA FORMA COMO ENCARO, 
FALO E EXECUTO O MEU TRABALHO 
É, TAMBÉM, UMA FORMA 
DE MEDITAÇÃO.”

between the complexity of a clock and the simplicity of 
the material of which it is made: paper. Manabu says that 
it takes on average 250 hours to do a clock made of paper, 
and that each one of these pieces presents different 
challenges that constantly compel him to (re)think of 
creative solutions.

 Relógio – Manabu Kosaka / Watch – Manabu Kosaka 

 Máquina fotográfica – Manabu Kosaka / 
Camera – Manabu Kosaka 
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Facebook
https://www.facebook.com/manabu.kosaka.1

Twitter
https://twitter.com/coca1127

Instagram
https://www.instagram.com/manabu_kosaka/

The days spent in the studio are, for this reason, also 
moments taken to reflect on what he does and on his 
role in the world. “I expose my beliefs in what I do; I like 
to create beautiful things with my hands and to dedicate 
myself to the simple creative act. I also like to think about 
it. And the way I look, speak, and do my work is also 
a form of meditation”.

“...THE WAY I LOOK, SPEAK, 
AND DO MY WORK IS ALSO A FORM 
OF MEDITATION.”

Os dias passados no estúdio são, por esta razão, também 
momentos aproveitados para refletir sobre o que faz 
e sobre o seu papel no mundo. “Eu exponho as minhas 
crenças no que faço; gosto de criar coisas belas com as 
minhas mãos e de me dedicar ao simples ato criativo. 
Gosto também de refletir sobre isso. E esta forma como 
encaro, falo e executo o meu trabalho é, também, uma 
forma de meditação”.

 Que horas são? – Manabu Kosaka / 
What time is it? – Manabu Kosaka 



[ARTE EM PAPEL / ART ON PAPER] 

MÓVEIS 
DE CARTÃO

CARDBOARD FURNITURE

A necessidade de reciclar e reutilizar está cada vez 
mais presente no nosso quotidiano e já chegou à sala 

de estar, dos móveis aos candeeiros. Saiba o que se pode 
fazer com o papel e cartão canelado, de forma a tornar 

todos os momentos da nossa vida mais sustentáveis. 

The need to recycle and reuse is increasing in our daily lives and it has already 
reached the living room, from furniture to lamps. Learn what can be done 

with paper and corrugated cardboard, to make every moment 
of our life more sustainable.
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A consciência ambiental tem conquistado espaço nos 
últimos anos em áreas muito diversas. O design e a 
decoração de interiores não escaparam a esta tendência. 
A procura de materiais mais amigos do ambiente, mas 
igualmente resistentes e esteticamente apelativos, 
fez com que o papel, o cartão e materiais relacionados 
ganhassem uma nova vida.

Empresas de impacto internacional, como a sueca IKEA, 
têm apresentado soluções que vale a pena conhecer.

Environmental awareness has grown in recent years in 
very different areas. Design and interior decoration didn’t 
escape this trend. The search for more environmentally 
friendly materials, but also resistant and aesthetically 
appealing, gave paper and board a new life.

Companies with an international impact, such as Swedish 
IKEA, have been presenting solutions that are worth 
knowing.

 Mesas Lack – Ikea / Lack tables – Ikea 
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IKEA

A marca de móveis sueca IKEA defende a ideia de 
um design democrático que combina forma, função, 
qualidade, sustentabilidade e preços baixos. Para isso, 
procura não hipotecar os recursos do planeta, criando 
soluções ecologicamente responsáveis. Neste sentido, 
começou a utilizar como matéria-prima o cartão. Alguns 
dos seus produtos, como as mesas Lack, já apresentam 
uma construção alveolar, em que a estrutura do móvel 
é preenchida com cartão reciclado em forma de alvéolo, 
tornando esse mobiliário mais leve e resistente. A gama 
Tjena é outro exemplo da aplicação do papel na produção 
de equipamento de escritório, já que 80% dos seus 
produtos são não só compostos por papel reciclado como, 
no final de vida, são totalmente recicláveis. A marca 
acredita que há tendência para criar um ciclo de consumo 
sustentável, uma vez que a oferta dos produtos potencia 
a sua procura. Um indicador concreto é o aumento anual 
do valor em vendas de produtos classificados como “mais 
sustentáveis”, comprovando a tendência crescente de 
uma atitude responsável e consciente por parte dos seus 
clientes na hora da compra.

http://www.ikea.com/

IKEA

Swedish furniture brand IKEA supports the idea 
of a democratic design that combines form, function, 
quality, sustainability and low prices. Their aim is to 
preserve the planet resources, creating ecologically 
responsible solutions and in accordance, they began to 
use as raw material the card. Some of their products, 
such as Lack tables, have a honeycomb construction, 
in which the structure of the furniture is filled with 
recycled cardboard shaped alveolus, making this furni-
ture lighter and stronger. The Tjena range is another 
example of the application of paper in the production of 
office equipment, since 80% of the products are not only 
composed of recycled paper, but at the end of life, they 
are totally recyclable. The brand believes that there is a 
tendency to create a cycle of sustainable consumption, 
since the supply of products enhances its demand. One 
concrete indicator is the annual increase in sales value 
of products classified as “more sustainable”, proving the 
growing trend of a responsible and conscientious attitude 
on the part of their customers at the time of purchase.

http://www.ikea.com/

 Gama Tjena – Ikea / Tjena range – Ikea 

 Gama Tjena – Ikea / Tjena range – Ikea 
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LAMPARAS DE CARTON

Galicia, in Spain, has a sustainable forests management 
that, combined with  processing and transformation 
of the raw material (corrugated cardboard) allowed 
the Galician company Lamparas de carton (cardboard 
lamps) to develop an innovative, artisanal and sustainable 
product. Betting on local suppliers, they produce not only 
in an ecologically responsible way, but they also support 
the regional economy. Their proposals for furniture and 
fair stands made in corrugated cardboard conquered the 
market. However, their most innovative product are the 
cardboard lamps. They believe that the main advantage 
of this product is to offer a new concept of interior 
lighting, using a sustainable material that allows the 
passage of light through waves of corrugated cardboard, 
“sifting” the light and creating different environments. 
See it to believe it.

http://lamparasdecarton.com/

LAMPARAS DE CARTON

A existência na região da Galiza de uma gestão sustentá-
vel das florestas, processamento e transformação 
da matéria-prima (cartão ondulado) permitiu à empresa 
galega Lamparas de Carton começar a desenvolver um 
produto inovador, artesanal e sustentável. Apostando 
nos fornecedores locais, não só produz de forma 
ecologicamente responsável, como apoia a economia 
regional. As suas propostas de móveis e stands de feiras 
feitas em cartão ondulado têm conquistado o mercado. 
No entanto, o seu produto mais inovador são os cande-
eiros de papel. Acreditam que a principal vantagem deste 
produto é oferecer um novo conceito de iluminação 
interior, usando um material sustentável que permita 
a passagem de luz através das ondas de papelão ondulado, 
“peneirando” a luz e criando diferentes ambientes. É ver 
para crer.

http://lamparasdecarton.com/

 Candeeiros de teto em cartão / Cardboard Lamps 

(60)     style



 Divisória em papel / Paper space partition 

MOLO

Para a empresa canadiana molo, criada por Stephanie 
Forsythe + Todd MacAllen, o desafio está em criar  
produtos duradouros, cem por cento recicláveis e 
resistentes ao fogo. O material usado é um papel criado 
a partir de uma mistura cuidadosa de fibras novas e 
recicladas que se unem para formar uma matriz resistente. 
É então revestido com um retardante de fogo não tóxico 
à base de sal. 

MOLO

For the Canadian company molo, design by Stephanie 
Forsythe + Todd MacAllen, the challenge is to create 
durable, 100 percent recyclable and fire resistant products. 
The material used is a paper created from a careful blend 
of new and recycled fibers that come together to form 
a strong matrix. It is then coated with a non-toxic salt-
based fire retardant.

Easy to assemble, they adapt to the space and can be folded 
and easily stowed when not in use. Built as a honeycomb 
cellular structure, they expand 100 times compared to 
their compressed version and return to the initial format 
with ease. They are as light as they are robust and all the 
elements involved in their production are recyclable and 
non-toxic. The company has attended the biggest fairs 
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Fáceis de montar, adaptam-se ao espaço e podem  
dobrar-se e arrumar-se facilmente quando não são 
necessários. Construídos como uma estrutura celular, 
em favos de mel, expandem cem vezes face à sua versão 
comprimida e voltam ao formato inicial com facilidade. 
São tão leves quanto robustos e todos os elementos 
envolvidos na sua produção são recicláveis e não são 
tóxicos. A empresa tem estado presente nas maiores 
feiras do setor. Em janeiro deste ano esteve em exposição, 
na Maison & Objet, em Paris, um certame dirigido 
aos profissionais da decoração, mobiliário, têxteis-lar, 
iluminação, acessórios e cozinha, que contou com a 
presença de três mil marcas e mais de 85 mil visitantes.

https://molodesign.com/

of the sector. In January of this year, a fair was held at 
the Maison & Objet in Paris, directed to professionals of 
decoration, furniture, home textiles, lighting, accessories 
and cuisine, which was attended by three thousand 
brands and more than 85 thousand visitors.

https://molodesign.com/

 Papel indigo blue kraft / Indigo blue kraft paper 

 Divisória em papel – softwall / Paper space partition – softwall 
 Blocos de papel indigo blue e candeeiros de papel / 
Indigo blue paper softblocks and cloud softlight pendants 
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TOGETHER WE WILL 
REACH THE MOON



INAPA – INVESTIMENTOS, 
PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, SA

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

www.inapa.com




