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Cableado con fibra 
FTTH: Valtellina 
promueve la formación 

Cabeamento fibra 
em FTTH: Valtellina 
promove a formação

Cablaggio fibra in 
FTTH: Valtellina 
promuove la 
formazione



Il punto di vista di...
Cesare Valtellina
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In primo 
piano

entre è ancora vivo in tutti 
noi il ricordo per le belle 
emozioni vissute nell’evento 

con il quale abbiamo festeggiato 
il traguardo dell’80°, teniamo in 
considerazione come merita il 
nostro passato, ma guardiamo con 
altrettanta attenzione al futuro. E 
lo facciamo nel modo più concreto e 
significativo: deliberando un aumento 
di capitale sociale (da 15 a 18 milioni 
di euro) che testimonia della volontà 
di rafforzarci anche dal punto di vista 
finanziario. L’operazione, attuata il 
21 novembre, in corso di definizione 
esecutiva, nasce in uno scenario 
economico e di mercato di grande 

Concludiamo un 
anno importante 
nel modo più 
significativo

Integrazione fra reti in fibra, 
mobilità elettrica e scenari 4.0

fermento considerando i settori 
nei quali storicamente operiamo, 
protagonisti proprio in questi ultimi 
anni di un’evoluzione straordinaria 
a livello tecnico-infrastrutturale, 
e in quelli che riteniamo potranno 
essere favorevoli alla nostra crescita. 
Uno sviluppo che, naturalmente, è 
direttamente connesso alle strategie 
dei nostri clienti, in particolare 
nell’ambito delle reti TLC. Nel 
corso del 2017 in termini di risorse 
umane ci siamo rafforzati con nuove 
assunzioni (circa 200 solo in Italia), 
così da incrementare le nostre attività 
su tutto il nostro territorio nazionale 
ed a livello internazionale. Siamo 

quindi molto contenti di ciò che ha 
caratterizzato l’anno dell’80°.  
Nello stesso tempo non ci 
nascondiamo la complessità della 
sfida, prima di tutto considerando la 
forte competitività dei mercati nei 
quali operiamo e dove intendiamo 
svilupparci ancora di più. I servizi 
che offriamo al mercato e come 
li offriamo, con la professionalità 
e la serietà che ci caratterizzano, 
sicuramente sono un “valore 
aggiunto” favorevole. Ma sappiamo 
anche che dovremo non solo 
confermare questi valori, ma 
aggiornarli e renderli sempre più 
appetibili ai nostri interlocutori. 

Il 2017, anno del nostro 80°,
termina con un evento 
nell’evento: lo scorso 21 
novembre l’assemblea dei soci 
di Valtellina SpA ha deliberato 
un aumento del capitale sociale 
che passa da 15 milioni di euro 
a 18 milioni di euro.

M

Il CdA di Valtellina SpA
Gianpietro Valtellina – Presidente
Roberto Valtellina – Amministratore
Cesare Valtellina - Amministratore

Durante la convention Italiana, organizzata da Huawei 
nello scorso mese di novembre a Roma, Valtellina è 
stata riconfermata anche per il 2017 Gold Partner del 
colosso imprenditoriale cinese delle TLC, una delle più 
importanti società a livello mondiale in senso assoluto e la 
cui attenzione ai servizi per le infrastrutture è fra i must 
identitari del gruppo. Per Valtellina ha ritirato l’autorevole 
riconoscimento il nostro Filippo Panzavolta, Responsabile 
Commerciale, che ringraziando per il nuovo traguardo 
raggiunto ha sottolineato come esso rappresenti una 
nuova base per l’ulteriore crescita della collaborazione. 

La recente, ulteriore accelerazione impressa 
dall’economia 4.0, in particolare dal controllo digitale e 
telematico dei processi industriali, sta evidenziando la 
centralità di poter disporre di reti in banda ultralarga 
adeguate alle necessità e alla sfide del prossimo futuro. 
È stato osservato e ribadito pressoché da tutti, a livello 
politico, universitario e imprenditoriale, che non esiste 
progresso senza fibra. Anche perché la crescita delle 
reti mobili, in modalità 5G, richiede anch’essa di apparati 
serviti da fibra. Lo sviluppo integrato delle reti, fisse e 
mobili, sta alla base anche della crescita di settori come 
l’Internet of Things o la mobilità veicolare assistita, dove 
l’intervento del guidatore viene coadiuvato da intelligenza 
artificiale: un traguardo, questo, già oggi perseguibile, 
mentre sulla guida totalmente autonoma dei veicoli sarà 
ancora parecchia la strada da percorrere prima di lasciare 
il volante al computer di bordo. Ma le prospettive vanno 
comunque in quella direzione.  In ogni caso anche questo 
settore sarà caratterizzato da una integrazione sistemica 
fra reti TLC. 
Nello stesso tempo sembra venuto veramente il 
momento che anche la mobilità elettrica possa crescere 
concretamente in numeri e attenzioni del mercato, 
soprattutto perché dovrebbero partire investimenti 
infrastrutturali senza precedenti. Ne parliamo proprio 
in questo numero di NoiMille. Così come puntiamo 

Valtellina si 
riconferma 
“Gold Partner” 
di Huawei

l’attenzione su un elemento fondamentale dell’intero 
scenario: il rapporto fra persone e nuove tecnologie, 
il dialogo fra professionalità e mondo 4.0. Quella che 
sembrava una “rivoluzione” sfavorevole ai lavoratori, 
appare sempre più come un’evoluzione positiva, dove 
l’attività umana mantiene tutta la sua dignità e un ruolo 
fondamentale. I robot e le tecnologie d’automazione 
possono essere i migliori alleati dei lavoratori. Questo 
obiettivo richiederà però competenze nuove e un costante 
aggiornamento professionale. 

Il team Valtellina, cominciando dalla Direzione Generale, 
è pienamente consapevole di questi scenari e queste 
prospettive. Le vede più come opportunità piuttosto che 
come minacce. Anche se nulla è facile o va mai dato per 
scontato. Se oggi lavoriamo a pieno ritmo sullo sviluppo 
delle reti in fibra, con un’intensità tale da averci sollecitato 
ad incrementare di molto il nostro organico e i nostri 
mezzi nell’anno 2017, è altrettanto vero che dobbiamo 
guardare a largo raggio su cosa porta l’integrazione fra 
smart manufacturing, mobilità elettrica e intelligenza 
artificiale. Solo per fare un esempio. E dobbiamo essere 
pronti a coglierne le opportunità. Dobbiamo prima di 
tutto essere formati per essere sempre bravi in quello che 
facciamo: anzi, i migliori! Come? Con la saggezza nel dire e 
ricordare: non si smette mai di imparare.
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Focus

Cablaggio 
fibra in FTTH:
Valtellina promuove 
la formazione

Il forte sviluppo delle reti in fibra 
con tecnologia di connessione 
FTTH (fibra fino a casa) richiede 
competenze professionali 
adeguate: Valtellina sta investendo 
per la formazione di specialisti, 
in particolare giovani cablatori, 
capaci di rispondere alla crescente 
domanda del mercato. 

Giorgio Cattaneo, Direttore di produzione Valtellina SpA, 
afferma: “Sono oltre 200 le nuove assunzioni di personale 
fino ad oggi formalizzate da Valtellina SpA in Italia dall’inizio 
del 2017. Molte di queste nuove risorse professionali sono 
destinate a lavori per lo sviluppo della banda larga e della 
modalità di connessione FTTH”.

a grande evoluzione delle 
reti in fibra ultraveloce 
che sta caratterizzando lo 

scenario delle TLC, sta modificando 
in misura importante anche le 
professionalità richieste per soddisfare una domanda 
in così forte crescita. Lo sviluppo delle reti in fibra di 
nuova generazione significa per Valtellina destinare 
personale adeguatamente preparato e formato a questo 
specifico impegno. Particolarmente importante, per 
entità di lavoro, il ruolo dei cablatori, vale a dire i tecnici 
che fisicamente effettuano i collegamenti fra la rete in 
fibra e i nodi di collegamento. L’attività del cablatore si 
era già resa protagonista alcuni anni fa di un’evoluzione 
epocale nel passaggio da reti in rame a reti in fibra. Questa 
fondamentale necessità infrastrutturale ha permesso a 
Valtellina di fare crescere una generazione di cablatori per 
la fibra che continuano a rappresentare la spina dorsale 
del proprio servizio al mercato nello specifico settore. Ma 
oggi stiamo assistendo ad uno sviluppo completamente 
diverso per ampiezza geografica degli interventi, capillarità 
e tipologie di richieste. Ma anche per velocità di crescita, il 
mercato è in pieno fermento e spesso la richiesta del cliente 
è una: fare in fretta e sempre facendo bene.

L

Tutto ciò considerando che oggi cablare in fibra va  
ben al di là di collegare armadi e apparati alla rete;  

il mercato è infatti sempre più caratterizzato dallo 
sviluppo delle reti in modalità FTTH, cioè dove la fibra 

viene portata “in casa”, To The Home appunto, al singolo 
utente. Questa evoluzione impone di saper intervenire 

con efficienza e precisione in scenari diversi dalle 
consuete location. Sempre per questo la formazione di 

giovani cablatori è un focus imprescindibile, con lo scopo 
di mantenere sempre elevata la propria qualità di servizio. 

Ecco perché Valtellina ha deciso di fare nascere una 
struttura appositamente dedicata alla formazione dei 

cablatori in fibra, una vera e propria scuola itinerante, i cui 
corsi sono tenuti grazie anche a specifiche collaborazioni 

di formatori specializzati.  Sono iniziati nella sede Valtellina 
di Mirano (Venezia) e propongono un’offerta formativa 
dove l’argomento FTTH ha uno spazio determinante. Dopo 
le attività a Mirano la scuola proporrà iniziative formative 
anche a Bergamo e Milano. In tutte queste sedi si forniranno 
le competenze per consentire ai giovani di affiancarsi ai 
colleghi più esperti in modo ottimale. Da sottolineare come 
i primi corsi effettuati (in costante aggiornamento) hanno 
accolto non solo i neo assunti  ma anche decine di cablatori 
esperti, la cui competenza richiede però di specializzarsi 
ancora meglio sull’FTTH. Questo ci permetterà di presentarci 
ai nostri interlocutori di mercato con le risorse professionali 
giuste per assolvere ad impegni che nei prossimi anni 
caratterizzeranno sempre più il mercato delle TLC. 
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Incontri

Snam Partner day: 
Valtellina c’è.

L
o scorso 9 novembre a 
Milano si è tenuta una 
giornata di riflessione e 

approfondimento sul futuro 
dell’energia e del gas naturale in 
occasione dei 75 anni della società 
Snam. L’evento, al quale hanno preso 
parte più di 500 persone, si è tenuto 
al Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia di Milano. 
All’iniziativa, invitati dal presidente di 
Snam Carlo Malacarne e 
dall’amministratore delegato Marco 
Alverà, sono intervenuti diverse 
importanti personalità istituzionali e 
imprenditoriali. L’evento è stato 
caratterizzato da una sessione 
plenaria tenutasi al mattino con due 
tavole rotonde sull’importanza delle 
infrastrutture e del dialogo con il 
territorio e sui nuovi usi del gas in 
termini di innovazione tecnologica e 
in una prospettiva di 

In occasione delle celebrazioni per i 75 anni 
di attività, Snam ha riunito i suoi stakeholder 
– istituzioni, fornitori, clienti, dipendenti, 
accademici, media e investitori – in una 
giornata di studio e approfondimento sul 
futuro dell’energia e del gas naturale. 
Valtellina ha partecipato all’evento e portato 
la sua testimonianza, forte dell’importante 
collaborazione con Snam.

decarbonizzazione e miglioramento 
della qualità dell’aria. Nel pomeriggio, 
invece, si sono tenuti una serie di 
tavoli tematici di approfondimento su 
sostenibilità ambientale, sicurezza, 
etica e trasparenza, reti, mobilità 
sostenibile, internazionalizzazione 
delle imprese e regolazione. A questo 
proposito Marco Alverà ha dichiarato: 
“Il gas avrà un ruolo centrale nella 
green economy grazie a tecnologie 
che lo renderanno sempre più 
sostenibile e rinnovabile. Generiamo 
un impatto economico superiore a 3 
miliardi all’anno sostenendo più di 
17mila posti di lavoro in Italia”. Nel 
corso dell’evento è stato inoltre 
presentato un libro curato da Paolo 
Mieli sul ruolo del gas negli scenari 
energetici e una mostra incentrata sul 
“cervello tecnologico” della rete del 
gas donato al Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia.  La mostra 

ruota infatti intorno al cosiddetto 
“quadro sinottico” della rete 
nazionale dei gasdotti, il “cervello” del 
sistema di trasporto del gas, utilizzato 
da Snam per circa 30 anni e quindi, 
dopo la sua recente sostituzione con 
una nuova strumentazione ad 
altissima tecnologia, oggetto di 
donazione al Museo. 
Da ricordare, a tale proposito, che 
dal 2005 Valtellina ha partecipato 
al progetto di digitalizzazione 
della rete di telecontrollo di Snam 
che prevedeva la sostituzione 
progressiva degli apparati analogici 
di trasmissione via rame con 
apparati digitali (F-MUX) per la 
trasmissione dei dati sulle fibre 
ottiche e sulle copie di rame e nel 
2011 ha collaborato alla migrazione 
degli impianti dal vecchio Scada al 
nuovo Scada NSI. A marzo del 2012 è 
stato smontato il quadro sinottico al 
Dispacciamento, imballato  pannello 
per pannello e trasportato al deposito 
Snam di via Avezzana. Nel Maggio 
2013 sono stati preparati i pannelli 
del sinottico e contemporaneamente 
progettata e fornita una nuova logica 
di controllo che ne permetterà la 
successiva riaccensione. A luglio del 
2017 il sinottico è stato installato 

presso il Museo Nazionale della 
scienza e della Tecnologia Leonardo 
da Vinci di Milano. 
Questo significativo intervento 
di Valtellina rientra nella lunga e 
importante collaborazione attivata 
con Snam. Dal 2001 Valtellina è 
infatti titolare del contratto di 
gestione e manutenzione del sistema 
di telecontrollo dei metanodotti 
Snamretegas (dal 2006 a livello 
nazionale); il contratto comprende 
la supervisione e l’intervento 
per manutenzione preventiva, 
correttiva o evolutiva su apparati di 
alimentazione in corrente continua, 
apparati di telecontrollo, apparati 
di telecomunicazioni a bassa ed 
alta capacità e cavi in rame e fibra 
ottica. La funzionalità del sistema di 
telecontrollo, che consiste di circa 
1500 impianti periferici e 12.000Km 
di cavi per TLC, viene garantita 
mediante un servizio di reperibilità 
h24/365 con squadre di tecnici 
specializzati dislocati nelle sedi di 
Valtellina.  
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Per celebrare il traguardo dei 75 
anni di attività, SNAM ha 
organizzato un’apposita mostra 
sullo sviluppo delle reti di 
distribuzione del gas naturale 
allestita presso il Museo della 
Scienza e della Tecnologia 
di Milano.

Il rapporto di collaborazione maturato nel 
tempo tra Snam e Valtellina ha trovato spazio 
anche all’interno del videofilmato che Snam ha 
prodotto in occasione delle celebrazioni per il 
traguardo dei suoi 75 anni di attività. 
Fra i molti fornitori di SNAM, Valtellina è 
stata scelta e citata sia nell’evento, sia nel 
videofilmato, dove significati e prospettive del 
dialogo collaborativo sono stati puntualizzati 
con interventi di Cesare Valtellina e Giorgio 
Cattaneo.
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Obiettivi

esperienza maturata nel settore delle 
infrastrutture TLC ha permesso a Valtellina di 
espandere il proprio ramo d’azione anche al più 

vasto mondo della smart manufacturing e dell’Internet 
of Things. Interconnettere tra loro sensori e macchine 
intelligenti posti negli impianti industriali o in varie 
location territoriali e farli colloquiare con sistemi di 
management centralizzati: questo è il nostro lavoro, 
un’attività che sembra fatta apposta per il nostro know 
how e la nostra organizzazione di servizi infrastrutturali.  
Una nuova sfida, complessa ma entusiasmante, che non 
può prescindere dall’utilizzo delle più avanzate tecnologie 
TLC, sia con infrastrutture di rete fissa che wireless. 
Abbiamo investito in ricerca per rendere attuali e attuabili 
tali tecnologie e proporle per sistemi di telecontrollo e 
gestione di siti remoti. 

La smart manufacturing oggi
Nell’esperienza di lavoro quotidiana di Valtellina si osserva 
con sempre maggiore frequenza come il concetto di 
“Industry 4.0” è un cambiamento fondamentale nel modo 
di pensare la produzione industriale, dove i dispositivi 
intelligenti comunicano tra di loro aiutando le aziende 
manifatturiere a raggiungere nuovi livelli di qualità, 
efficienza e sicurezza. Si può quindi sintetizzare tale 
concetto come un approccio intelligente alla produzione 

INFRASTRUTTURE 4.0

In notevole crescita il ramo d’attività 
che si occupa delle infrastrutture 
per Industry 4.0

basato su reti e protocolli standardizzati che connettono 
strumenti anche molto diversi tra di loro, in modo sicuro 
ed affidabile, mettendo a disposizione informazioni utili e 
significative per incrementare il Business. La convergenza 
fra tecnologie di telecomunicazione e informatica, frutto 
della integrazione infrastrutturale fra reti, sistemi e 
tecnologie informatiche e telematiche, sta offrendo nuove 
e importanti opportunità.
Valtellina si propone come System Integrator con capacità 
a tutto tondo per interpretare i bisogni infrastrutturali del 
cliente in ambito 4.0, ma prima di tutto per consigliare sui 
percorsi attuativi. Sul mercato vi sono infatti una miriade 
di soluzioni tecnologiche e il cliente è talvolta confuso 
nelle scelta di quali adottare. 
È qui che entriamo in gioco analizzando le problematiche 
del cliente, offrendo la soluzione più idonea ed efficace 
per risolvere il problema. In particolare, in ambito IoT 
abbiamo soluzioni già affrontate con alcuni importanti 
clienti, case history preziose per capire come intervenire 
nel modo più efficace.  Inoltre da alcuni anni si dispone 
di un’unità Ricerca & Sviluppo che ha proprio lo scopo 
di comprendere quali tecnologie stanno emergendo, 
analizzare le esigenze che arrivano dal campo e quindi 
proporre le soluzioni con i migliori costi e benefici. 
In questo contesto si inserisce il processo di convergenza 
tra due dipartimenti che, pur accomunati dalla stessa 
materia trattata (informatica, reti e sistemi), hanno nelle 
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aziende propri modelli di approccio e di intervento: 
stiamo riferendoci a IT (Information Technology) e OT 
(Operational Technology). 
OT rappresenta convenzionalmente l’insieme di tutti 
i sistemi e le tecnologie di controllo e automazione, 
necessarie al funzionamento degli impianti industriali 
di qualsiasi azienda manifatturiera. Valtellina è 
particolarmente preparata nell’affrontare esigenze e 
necessità di questa “convergenza”.

Esperienze importanti nel 
manifatturiero
Fa le più significative realizzazioni che si sono portate a 
termine recentemente spicca il coinvolgimento da parte 
del Team OT di una delle principali aziende italiane del 
food, ai vertici mondiali nel proprio settore, che ci ha 
“ingaggiato” nelle vesti primarie di “loro consulente 
IT/OT di fiducia” per presenziare e condividere intorno 
allo stesso tavolo operativo una esigenza di rinnovo degli 
apparati attivi industriali della rete OT. 
Tale proposta interessava ed investiva in prima battuta 

tutta la componentistica di apparati attivi e passivi 
già presente in ambito di catene di produzione in 
stabilimento. Valtellina ha sviluppato, partendo da una 
Site-Survay molto dettagliata di tutto il Plant, l’intera 
parte progettuale di infrastruttura di rete passiva (Fibra 
ottica monomodale, cavi in rame, Rack completamente 
strutturati, outlets, etc.), sia la parte attiva IT, attraverso 
apparati attivi industriali L2 e L3 di rete LAN. 
L’obiettivo finale, perfettamente centrato e raggiunto 
con grande soddisfazione da parte del customer è 
stato studiato e perseguito in un’ottica di semplicità 
di innovazione, di potenziamento delle performance, 
d’implementazione ed ottimizzazione dell’efficienza della 
produzione OT e soprattutto, per una completa e sicura 
integrazione con l’architettura di rete IT già esistente. 
Tutto questo ci conferma come “main Contractor & 
Supervisor”, sia per la parte di rete IT che per quella OT, 
intraprendendo per tempo e senza sprechi o rischi le 
necessarie azioni di rinnovamento ed ottimizzazione 
dell’intero impianto passivo ed attivo LAN della rete, con  
un’efficace riduzione dei costi finali totali e un incremento 
della sicurezza e della produttività. 

Essere 
“System 
Integrator 4.0”
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Il futuro 
è a 5G
Ha preso concretamente il 
via il percorso che porterà 
all’assegnazione delle frequenze 
per la banda ultralarga mobile. 
Insieme alla fibra in rete fissa, è 
uno scenario di mercato che può 
essere importante per Valtellina.

econdo il programma governativo entro il 31 
marzo 2018 l’Authority per le comunicazioni dovrà 
predisporre le procedure di gara, poi il Ministero 

dello Sviluppo Economico (MISE) dovrà assegnare le 
frequenze entro il 30 settembre 2018. Contemporaneamente 
l’Authority dovrà lavorare anche per assegnare alle emittenti 
televisive nuove frequenze nelle quali operare (in banda 
470-694 megahertz). Lo sviluppo del 5G coinvolge infatti 
direttamente anche le trasmissioni televisive, che potranno 
giungere comodamente anche sui device, smartphone e 
tablet. In tal senso entro il 31 maggio 2018 dovrà essere 
adottato il nuovo piano nazionale per il digitale terrestre ed 
entro il 30 settembre dovranno essere stabiliti i criteri per 
l’assegnazione. 
Al di là delle date in calendario, importante è rilevare 
che finalmente lo scenario 5G si è messo concretamente 
in moto, come dimostrano anche gli specifici cantieri e 
le sperimentazioni applicative che vedono impegnati 
i principali gestori di rete. Fra i siti coinvolti da questi 
investimenti si collocano Bari e Matera: è qui che TIM (che 
già sta sperimentando la rete a Torino e a San Marino) si 
sta impegnando insieme a Fastweb e Huawei sul progetto 
attivato dal Mise, che ha messo a gara frequenze da 3.700 
a 3.800 MHz. Un progetto che coinvolge altre tre aree: a 
Milano la gara è andata a Vodafone, mentre a Prato e l’Aquila 
a Wind Tre-Open Fiber. 
Passando invece a considerazioni di ordine più strettamente 
applicativo, vi è da notare che le infrastrutture per il 5G 
costituiscono un notevole impegno tecnico-professionale. 
Come è già stato sottolineato da diversi osservatori ed 
esperti di settore, fra cui ricercatori universitari di facoltà 
ingegneristiche che si occupano di TLC e di integrazione 
sistemica fra reti e digitalizzazione, la rete 5G per fornire 
l’innovativa qualità prevista e l’impiego delle sua formidabili 
potenzialità di trasmissione, dovrà essere caratterizzata  da 
una grande eterogeneità di celle, anche piccole e molto 
vicine all’utente e di frequenze utilizzate. Così come da un 
esteso uso della virtualizzazione della rete. Vale a dire la 
necessità di creare diverse fette di rete con risorse dedicate 
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Comunicazione 
fra appartamenti

Sanità
digitale

Le potenzialità 
5G, dal 2018

Dispositivi 
indossabili, 

come l’iWatch

Mobilità 
intelligente, 
con priorità 

di traffico

Parcheggi 
intelligenti

Intrattenimento 
tramite 

applicazioni su 
smartphone

Gestione degli 
approvvigionamenti 

energetici

Comunicazione 
tra autovetture

Controllo reti 
distributive

Domotica

Con il 4G in un minuto 
si scarica un terzo di un 
film in HD, con la nuova 
tecnologia 5G se ne 
scaricano ben 8.

L’intera stagione di 
una serie tv si scarica 
dopo appena sessanta 
secondi contro il 5% 
attuale.

Informazioni che arrivano a 
viaggiare a 2,7 Gigabit/sec 
rispetto alla connessione 
di 1 Gigabit/sec disponibile 
oggi sulla fibra.

logistica, dall’educazione all’intrattenimento. Si prevede 
di realizzare l’infrastruttura 5G dell’area Metropolitana di 
Milano entro la fine del 2019. Milano si appresta ad essere 
una delle capitali europee del 5G. Un contesto dove avranno 
un ruolo attivo anche le start up e le idee dei giovani 
ricercatori: il 5G è una “materia” molto dinamica e ricettiva 
anche a nuovi progetti.

in ragione dei servizi e delle necessità degli utilizzatori, fra 
cui bisogna già prevedere autovetture autoconnesse, smart 
grid e IoT, solo per fare i tre esempi più significativi, ma non 
gli unici. Proprio considerando questa formidabile versatilità 
e articolazione fra sistema di rete e servizi offerti, è possibile 
che alcune fette della rete possano essere create anche da 
soggetti diversi dai principali operatori/gestori, come ad 
esempio i comuni e le multiutility.
Del resto la sfida è veramente imponente, così come senza 
precedenti sono le opportunità: basti pensare che con il 
5G la cosiddetta “latenza” , cioè il tempo di andata e ritorno 
del segnale scenderà da 12-15 millisecondi attuali a 1-2 
millisecondi. Pensiamo che il cervello umano agisce fra i 
5 e i 7 millisecondi. Le macchine e le tecnologie potranno 
quindi interagire, anche fra loro, con una velocità di reazione 
inferiore a quella di una persona. Questa dinamicità è 
destinata a modificare scenari come una operazione 
chirurgica a distanza, oppure il lavoro di un robot o 
ancora una vettura che si guida da sola e deve fermarsi 
autonomamente davanti ad un ostacolo. Non a caso nella 
sperimentazione del 5G a Milano sono ben 41 le applicazioni 
previste, che spaziano in sette settori verticali, dalla sanità 
alla sicurezza, dall’energia alla smart city, dal trasporto alla 
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L’analisi

allo scorso mese di settembre il Comune di 
Ponte S.Pietro, nei pressi di Bergamo, e quello di 
Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, hanno le 

loro stazioni di ricarica per veicoli elettrici, un’evoluzione 
importante per favorire lo sviluppo della mobilità green 
sui loro specifici territori. 
I due nuovi carport nascono grazie alla collaborazione fra 
la società Evbility e Valtellina. Evbility ha fornito e gestirà 
le stazioni di ricarica, una collaborazione tra pubblico e 
privato, mentre Valtellina si è occupata degli allacciamenti 
alla rete elettrica.  
Il fondamentale ruolo delle infrastrutture di ricarica nella 
promozione della mobilità elettrica è stato ribadito con 
forza durante le cerimonie di inaugurazione da parte 
di tutte le autorità presenti. Significativo ricordare in 
questo senso  che fra i promotori delle strutture gestite da 
Evbility, ci sono realtà locali di primaria importanza, anche 
in campo sanitario, che hanno partecipato al progetto 
nella consapevolezza di quanto sia positivo ridurre le 
emissioni inquinanti per la salute della popolazione.

o sviluppo dell’attività Valtellina sia nel territorio 
italiano sia all’estero è caratterizzato da un 
“indicatore” significativo: la crescita del suo

parco veicoli. Nel corso degli ultimi due anni il numero 
dei mezzi riconoscibili per l’inconfondibile logo e marchio 
Valtellina sono sempre di più: oggi raggiungono la cifra 
complessiva di ben 1175. Questo settore organizzativo 
tanto importante per l’intera operatività dell’azienda è 
diretto da Roberto Armando Valtellina, che oltre a fare 
parte del CdA come Amministratore ha da sempre la 
responsabilità del settore mezzi e logistica: “Da alcuni 
mesi abbiamo ulteriormente intensificato gli investimenti 
per rinnovare il nostro parco veicoli e le attrezzature 
destinate ai lavori nei vari cantieri. Anche da questo punto 
di vista ci siamo indirizzati verso tecnologie evolute, 
particolarmente efficienti e sicure. È chiaro che il forte 
sviluppo delle nostre attività nel settore delle reti in banda 
larga ha accelerato la necessità di avere

Scenari

Continua l’impegno 
per la mobilità elettrica

Valtellina accelera il rinnovo 
del suo parco veicoli

Sviluppo senza soste per la rete di 
stazioni di ricarica per veicoli elettrici 
installate da Valtellina in varie aree 
geografiche della Lombardia.

Prosegue con sempre maggiore intensità il piano di rinnovamento dei veicoli 
e delle attrezzature, con il duplice obiettivo di garantire più efficienza, 
capillarità d’intervento e sicurezza. Nel 2017 investiti oltre 3 milioni di euro e 
gli investimenti proseguiranno anche nel 2018.

D
L

un maggior numero di veicoli di nuova generazione, 
capaci di essere più efficienti, più comodi e, soprattutto, 
più rispettosi dell’ambiente: molti di questi sono infatti 
alimentati a metano. Tutto questo considerando inoltre 
che nel 2016 e 2017 abbiamo aperto nuove sedi in Italia e 
implementato il personale di oltre 200 unità. Il programma 
di rinnovamento ha comportato nel 2017 uno specifico 
investimento di circa 3,5 milioni di euro. Proseguiremo 
anche nel 2018 il piano di rinnovamento e ipotizziamo un 
ulteriore investimento di 1,5 milioni di euro”.

Quantità e tipologie di veicoli acquisiti nell’anno 2017

29 autovetture per personale operativo
7  autocarri pesanti 
13  autovetture per responsabili/commerciali 
108  furgoni attrezzati per attività in campo
13  macchine movimento terra 

Quantità e veicoli che si prevede di acquisire nel 2018

5  autovetture per personale operativo 
2  autovetture per responsabili/commerciali 
63 furgoni attrezzati per attività in campo 
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Valtellina nel Consorzio 
Intellimech: un 2018 sempre 
più Industry 4.0

La partecipazione di Valtellina al 
Consorzio Intellimech - Kilometro 
Rosso si configura sempre più 
come sinergica al crescente 
impegno dell’azienda nell’ambito 
smart manufacturing, alla luce 
anche dei nuovi progetti previsti 
per il 2018. 

ello scorso mese di ottobre è stato attivato 
presso il Consorzio Intellimech il percorso, 
prima esplorativo e poi attuativo, dei progetti 

precompetitivi destinati a caratterizzare l’anno 2018. Da 
appositi incontri fra le aziende associate, fra cui Valtellina, 
sono stati individuati ben 15 temi, spesso fra loro 
collegati, che rappresentano di fatto lo scenario globale 
dell’evoluzione di Industry 4.0. Questi argomenti  sono di 
tale attualità e significato per  le imprese che tutti i temi 
hanno riscosso partecipato interesse dai Soci Intellimech. 
Una risposta comprensibile anche considerando la 
vastità e diversificazione del  panel imprenditoriale delle 
aziende che fanno parte del Consorzio stesso. Proprio la 
discussione e il confronto dei pareri, coadiuvato anche 
dagli interventi di autorevoli personalità del mondo della 
ricerca universitaria, ha portato poi a selezionare alcuni 
temi che per la loro “trasversatilità” nelle aspettative di 

N
tutte le aziende sono stati segnalati come preferibili da 
tradurre in pratica. Questi temi rappresentano di fatto il 
panorama più coinvolgente e attuale dell’impegno in ottica 
4.0 delle imprese manifatturiere: robotica collaborativa,  
nuovi sistemi di monitoraggio degli impianti in ottica 
IoT, Virtual Augmented Reality, Additive Manufacturing, 
anche in riferimento al controllo degli impianti da parte 
del personale addetto alla manutenzione. Le indicazioni 
che sono emerse da brainstorming e confronto teorico, 
costituiscono ora “la materia” che viene gestita dalle 
commissioni tecniche di lavoro . 
Per Valtellina la partecipazione al Consorzio che risiede 
al Kilometro Rosso diventa quindi nel 2018 ancora più 
interessante e permetterà di avere riscontri pratici 
sia nell’ambito della ricerca vera e propria, sia nella 
strutturazione di piani di fattibilità e soluzioni gestibili 
direttamente sul mercato. 

I ruoli operativi e di coordinamento 
sono fondamentali per l’efficienza e 
la crescita dell’azienda. Confrontarsi 
fra colleghi e con gli organi direttivi, 
permette di fare il punto su ogni 
specifica area di attività, cogliere 
la validità dei percorsi intrapresi 
e individuare nuovi elementi di 
miglioramento individuali e come 
team, applicabili trasversalmente alla 
struttura aziendale. 
Con queste premesse e convinzioni, 
il presidente Gianpietro Valtellina 
ha specificatamente deciso di creare 
opportunità di confronto, momenti strategici nei quali si possono 
ascoltare pareri e cogliere consigli utili a tutti. In particolare chi 
ha la responsabilità di determinati gruppi di lavoro, o settori 
operativi, è un riferimento essenziale per il management direttivo, 
perché dalle loro osservazioni si possono cogliere elementi 
fondamentali di miglioramento. Ecco perché la Presidenza, in 
collaborazione con la Direzione Generale, desidera intensificare 
le occasioni di incontro, come è avvenuto già nel corso del 2017, 
anno di evoluzione molto significativo anche dal punto di vista 
delle nuove risorse umane introdotte nell’organico dell’azienda. 
Ad un primo incontro con il Presidente, i responsabili di funzione, 
gli assistenti tecnici ed altri ruoli operativi, avvenuto nello scorso 
mese di agosto, è seguito poi un seminario ancora più ampio e 
strutturato nell’agenda dei lavori, tenutosi il 29 novembre. Da 
sottolineare anche la scelta di tenere questo secondo incontro 
fuori dai consueti ambienti dell’azienda, per sottolineare 
ulteriormente l’importanza dell’evento. Alla luce dei positivi 
risultati ottenuti, anche nel 2018 si prevede di organizzare 
riunioni di questo tipo capaci di rafforzare il lavoro di squadra.

Nella suggestiva cornice del circolo GOLF “Ai Colli di Bergamo” si è disputato il 7 ottobre scorso il 
primo trofeo “MILANI GOLF CUP”. La manifestazione è stata ideata e organizzata dalla società “Milani 
Giovanni&C.”, partner di Valtellina per quanto riguarda fornitura di impianti elettrici e tecnologici.  
La gara è stata vinta dal nostro Flavio Savoldelli. Al momento della premiazione Flavio ha dichiarato: 
“Sono orgoglioso di aver rappresentato Valtellina disputando una bella gara e dimostrando che per 
Valtellina le prestazioni devono essere sempre e solo al top! Ringrazio l’azienda Milani per aver esteso 
l’invito al nostro team. Ma soprattutto voglio ringraziare il mio super caddy Giorgio Cattaneo. 

La passione per le due ruote è forte nella realtà aziendale 
Valtellina. Lo dimostrano i tanti appassionati che, nel tempo libero, 
salgono in bici  e pedalano insieme. Questo spirito di condivisione 
andava riconosciuto e gratificato: ecco perché l’azienda ha fatto 
realizzare capi di abbigliamento tecnico-sportivo brandizzati 
Valtellina per i nostri ciclisti, tute e maglie che ha donato a quella 
che possiamo definire a ragione “la nostra squadra”.   

Rafforziamo il dialogo 
con un “lavoro di squadra”

Vincente sul green

Pedalare insieme

15

Tre momenti delle 
riunioni tenutesi 
nei mesi di agosto e 
novembre.
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El reciente ulterior impulso que ha tenido la economía 
4.0, especialmente en el ámbito del control digital y 
telemático de los procesos industriales, pone en 
evidencia lo fundamental que es contar con redes de 
banda ultra ancha adecuadas para responder a las 
necesidades y los desafíos del futuro. Todos, a nivel 
político, universitario y empresarial, observan y 
confirman que no existe progreso sin fibra. Además 
porque el crecimiento de las redes móviles con 
modalidad 5G exigen también una tecnología basada 
en la fibra. El desarrollo integrado de las redes, fijas y 
móviles, también es uno de los pilares del crecimiento 
de sectores como el “Internet of Things “ o la movilidad 
con sistema de conducción asistida para vehículos, en 
la que el conductor es ayudado por la inteligencia 
artificial: una meta que hoy ya es una realidad, mientras 
que para que se logre la conducción totalmente 
automática, y podamos dejarle el control del volante a 
la computadora del coche, todavía falta mucho. Sin 
embargo las prospectivas se desarrollan en esta 
dirección. De todas maneras también este sector se 
caracterizará por una integración sistémica de las 
redes TLC. Así mismo parece que ha llegado realmente 
el momento en el que también la movilidad eléctrica 
está creciendo concretamente, ya sea numéricamente 
que por el interés que despierta en el mercado, sobre 
todo porque se prevé que se realicen inversiones sin 
precedentes en el sector infraestructuras. Tratamos 
justamente este tema en la presente edición de 
NoiMille. Por otra parte nos focalizamos en un factor 
fundamental de todo este fenómeno: la relación entre 
las personas y las nuevas tecnologías, el diálogo entre 
el mundo laboral y el mundo 4.0. La que parecía una 
“revolución” que perjudicaba a los trabajadores, 

A recente, ulterior aceleração promovida pela economia 
4.0, em particular pelo controle digital e telemático dos 
processos industriais, tem evidenciado a centralidade 
do fato de poder dispor de redes em ultra banda larga, 
adequadas às necessidades e aos desafios do próximo 
futuro. Vem sendo observado e reiterado por parte de 
quase todos os componentes, tanto ao nível político 
quanto ao nível universitário e empresarial, que não 
existe progresso sem fibra. O desenvolvimento 
integrado das redes, fixas e móveis, constitui a base 
também do crescimento de setores como a Internet of 
Things ou a mobilidade veicular assistida, onde a 
intervenção do motorista é suportada por uma 
inteligência artificial: trata-se de uma meta que pode ser 
buscada concretamente já hoje em dia, enquanto no 
tocante à direção totalmente autônoma dos veículos o 
caminho a ser trilhado vai ser ainda longo, antes de 
poder deixar o volante nas mãos do computador de 
bordo. Entretanto, a realidade é que as perspectivas 
vão, de qualquer forma, nessa direção. Também esse 
setor será certamente caracterizado por uma 
integração sistêmica entre redes de telecomunicações. 
Ao mesmo tempo parece ter chegado realmente a hora 
em que a própria mobilidade elétrica vai poder crescer 
concretamente em termos de números e de cuidados 
por parte do mercado, sobretudo porque devem ser 
feitos investimentos sem precedentes ao nível das 
infraestruturas. Iremos falar nisso exatamente nessa 
edição de NoiMille. Da mesma forma, iremos focar em 
um elemento fundamental do cenário como um todo: a 
relação entre pessoas e novas tecnologias, o diálogo 
entre profissionalismo e mundo 4.0. O que parecia ser 
uma “revolução” desfavorável aos trabalhadores, 
parece ser a cada vez mais uma evolução positiva, onde 
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demuestra ser cada vez más una evolución positiva, 
donde la actividad humana mantiene toda su dignidad y 
ocupa un rol fundamental. Los robots y las tecnologías 
de automatización pueden ser los mejores aliados de 
los trabajadores. Sin embargo este objetivo exigirá 
tener nuevas competencias y una permanente 
capacitación profesional. 
El equipo Valtellina, comenzando por la Gerencia 
General, es totalmente consciente de este fenómeno y 
de estas prospectivas. Las percibe más como una 
oportunidad que como una amenaza. Aunque nada es 
fácil y nunca debemos dar nada por sentado. Si bien 
actualmente estamos trabajando a pleno ritmo en el 
desarrollo de las redes de fibra, con una intensidad que 
ha requerido un gran incremento de nuestra plantilla y 
de nuestras herramientas durante el 2017, también es 
cierto que debemos analizar a largo plazo lo que 
implica la integración entre smart manufacturing, 
movilidad eléctrica e inteligencia artificial. Solo por 
citar un ejemplo. Y debemos estar preparados para 
aprovechar las oportunidades que surgirán. Ante todo 
tenemos que estar capacitados para seguir siendo 
buenos en lo que hacemos: ¡es más, para ser los 
mejores! ¿Cómo? Teniendo la sabiduría de decir y 
recordar que no dejamos nunca de aprender.  

a atividade humana mantém toda a sua dignidade, e um 
papel fundamental. Os robôs e as tecnologias de 
automação podem ser os maiores aliados dos 
trabalhadores. No entanto, esse objetivo vai demandar 
novas competências e uma atualização profissional 
constante. 
A equipe Valtellina, começando pela Direção Geral, é 
plenamente consciente da existência de tais cenários e 
dessas perspectivas. Enxerga-as mais como uma 
oportunidade do que como algo que possa de alguma 
forma representar uma ameaça. Ainda que nada seja 
fácil e nada deva ser nunca considerado como algo 
previamente adquirido ou certo a priori. 
Se hoje trabalhamos em pleno ritmo para o 
desenvolvimento das redes de fibra, com uma 
intensidade capaz de nos solicitar a incrementar 
bastante nosso quadro de funcionários e nossos meios 
e equipamentos ao longo do ano de 2017, é igualmente 
verídico o fato de que precisamos olhar numa 
perspectiva ampla para as consequências às quais a 
integração entre smart manufacturing, mobilidade 
elétrica e inteligência artificial pode levar. 
Isso só para fazer um exemplo. 
Ademais, é preciso que estejamos preparados a agarrar 
as oportunidades. Precisamos antes de mais nada ser 
devidamente formados para sermos realmente sempre 
bons no que fazemos: aliás, para sermos os melhores! 
Como? Com a sabedoria em dizer e em lembrar um 
princípio muito importante: nunca se deixa de 
aprender.  

Durante la convención italiana organizada por Huawei 
el pasado mes de noviembre en Roma, Valtellina fue 
nuevamente confirmada en 2017 como Gold Partner 
del coloso empresarial chino de las TLC, una de las más 
importantes sociedades a nivel mundial en términos 
absolutos, que considera los servicios para las 
infraestructuras como uno de los factores 
fundamentales de la identidad de su grupo. En nombre 
de Valtellina, recibió el prestigioso reconocimiento 
nuestro compañero Filippo Panzavolta, Gerente 
Comercial, quien al agradecer por el logro obtenido 
evidenció que éste representa una nueva base para 
seguir construyendo esta alianza comercial.  

Durante a convention Italiana, organizada pela Huawei 
no último mês de novembro em Roma, a Valtellina foi 
reconfirmada também para 2017 como Gold Partner 
do colosso chinês do setor de telecomunicações, uma 
das mais importantes Sociedades ao nível mundial, cuja 
atenção para os serviços voltados às infraestruturas 
representa um dos alicerces da identidade do grupo. 
Quem recebeu o prestigioso reconhecimento pela 
Valtellina foi o nosso Filippo Panzavolta, Responsável 
Comercial, que agradecendo pela nova meta 
alcançada, sublinhou o fato de que ela representa uma 
nova base para o ulterior crescimento da parceria.  

CONCLUIMOS UN AÑO 
IMPORTANTE DEL MODO MÁS 
SIGNIFICATIVO 

ENCERRAMOS UM ANO 
IMPORTANTE DA MANEIRA MAIS 
SIGNIFICATIVA

Com a lembrança das grandes emoções vivenciadas por 
ocasião das comemorações pelo 80° aniversário ainda 
bem presente em nós, levamos em consideração nosso 
passado como ele merece, mas olhamos com igual 
atenção para o futuro. Fazemos isto da forma mais 
concreta e significativa: por meio da deliberação de um 
aumento de capital social (de 15 até 18 milhões de 
euros), que é prova da vontade de fortalecermos a cada 
vez mais também do ponto de vista financeiro. A 
operação, em fase de definição executiva, nasce no meio 
de um cenário econômico e de mercado de grande 
fermento, considerando os setores nos quais vimos 
atuando historicamente, protagonistas - justamente ao 
longo desses últimos anos - de uma evolução 
extraordinária do ponto de vista técnico e das 
infraestruturas, e ainda nos setores que acreditamos 
poderão vir a ser favoráveis ao nosso crescimento. Um 
desenvolvimento que, naturalmente, é diretamente 
atrelado às estratégias de nossos clientes, em especial 
no âmbito das redes de telecomunicações. Ao longo do 
ano de 2017, nos fortalecemos bastante em termos de 
recursos humanos em virtude de novas contratações 
(cerca de 200 só na Itália), de modo a incrementar as 
nossas atividades em todo o território nacional e ao 
nível internacional. Estamos, portanto, muito contentes 
por como foi o ano em que caiu o 80° aniversário da 

Mientras todavía está presente en todos nosotros el 
recuerdo de las hermosas emociones vividas en la fiesta 
en la que celebramos nuestro 80° Aniversario, 
recordamos nuestro pasado tal como se lo merece, pero 
miramos con la misma atención el futuro. Y lo hacemos 
de manera concreta y significativa: deliberando un 
aumento de capital social (de 15 a 18 millones de euros) 

Giorgio Cattaneo, Diretor de produção da Valtellina SpA, 
diz: “São mais de 200 as novas contratações formalizadas 
até o momento pela Valtellina SpA na Itália desde o 
começo de 2017. Muitos desses novos recursos 
profissionais são destinados a trabalhos voltados ao 
desenvolvimento da banda larga e das modalidades de 
conexão Ftth”.
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INTEGRACIÓN ENTRE REDES DE 
FIBRA, MOVILIDAD ELÉCTRICA Y 
ESCENARIOS 4.0 
 
Cesare Valtellina 

INTEGRAÇÃO ENTRE REDES EM 
FIBRA, MOBILIDADE ELÉTRICA E 
CENÁRIOS 4.0
 
Cesare Valtellina 

VALTELLINA SE RECONFIRMA 
“GOLD PARTNER” DE HUAWEI

A VALTELLINA RECONFIRMA-SE 
“GOLD PARTNER” DA HUAWEI

El fuerte desarrollo de las redes de 
fibra con tecnología de conexión 
Ftth (fibra hasta el hogar) exige 
competencias profesionales 
adecuadas: Valtellina está 
invirtiendo en la formación de 
especialistas, especialmente 
jóvenes cableadores, que sean 
capaces de responder a la 
creciente demanda del mercado. 

O forte desenvolvimento das redes 
em fibra com tecnologia de 
conexão Ftth (fibra até a casa) 
demanda competências 
profissionais adequadas: a 
Valtellina vem investindo na 
formação de especialistas, em 
especial na formação de jovens 
técnicos em cabeamento, capazes 
de dar conta da demanda crescente 
do mercado. 

El 2017, año de nuestro 80° 
aniversario, termina con un 
acontecimiento dentro del 
acontecimiento: el pasado 21 de 
noviembre la asamblea de socios 
de valtellina spa deliberó un 
aumento del capital social que va 
de 15 millones de euros a 18 
millones de euros. 

2017, o ano de nosso 80° 
aniversário, termina com um 
evento dentro do evento: no último 
dia 21 de novembro, a assembleia 
dos sócios da Valtellina SpA 
deliberou um aumento de capital 
social de 15 milhões até 18 milhões 
de euros.

CABLEADO DE FIBRA FTTH:
VALTELLINA PROMUEVE LA 
CAPACITACIÓN

CABEAMENTO FIBRA EM FTTH:
VALTELLINA PROMOVE A 
FORMAÇÃO

La gran evolución de las redes de fibra ultra rápida que 
está caracterizando el escenario de las TLC, está 
modificando de manera importante también el tipo de 
profesionales que se necesita para satisfacer una 
demanda con un crecimiento tan fuerte. El desarrollo 
de las redes de fibra de nueva generación exige que 
Valtellina cuente con personal adecuadamente 
preparado y capacitado para desempeñar esta tarea 
específica. Es especialmente importante, por la 
envergadura del trabajo, el rol de los cableadores, es 
decir los técnicos que físicamente realizan las 
conexiones entre la red de fibra y los nodos de 
conexión. Hace algunos años la actividad del 
cableador ya había sido protagonista de una gran 
evolución cuando se pasó de las redes de cobre a las 
redes de fibra. Esta necesidad fundamental de 
infraestructuras le permitió a Valtellina formar toda 
una generación de cableadores especializados en la 
fibra que siguen siendo la columna vertebral del 
servicio que ofrecemos al mercado en este sector. 
Pero hoy estamos viendo un desarrollo 
completamente diferente por la amplitud geográfica 

de los trabajos, la capilaridad y los tipos de pedidos. 
Pero también por la velocidad de crecimiento: el 
mercado está en pleno fermento y a menudo la 
exigencia del cliente es una: hacer las cosas 
rápidamente y bien. Todo esto teniendo en cuenta que 
hoy cablear en fibra significa mucho más que conectar 
armarios y aparatos a las redes; el mercado se 
caracteriza cada vez más por el desarrollo de las redes 
con la modalidad FTTH, es decir la fibra que es llevada 
“hasta el hogar” de cada usuario, precisamente to the 
home. Esta evolución exige que se sepa trabajar con 
eficiencia y precisión en contextos diferentes a los que 
estábamos acostumbrados. Justamente por este 
motivo la formación de los jóvenes cableadores es un 
factor imprescindible para Valtellina que tiene como 
objetivo seguir manteniendo una elevada calidad del 
servicio. Es por eso que Valtellina ha decidido crear 
una estructura exclusivamente dedicada a la 
formación de los cableadores de fibra, una verdadera 
escuela itinerante, cuyos cursos incluyen también la 
participación de formadores especializados; los 
cursos comenzaron en la filial de Valtellina de Mirano 
(Venecia) y proponen una oferta formativa en la que el 
tema  FTTH ocupa un especio central. Después de la 
actividad de Mirano la escuela propondrá 
capacitaciones también en Bérgamo y Milán. En todas 
estas sedes ofrecerá las competencias necesarias para 
que los jóvenes puedan apoyarse en colegas más 
expertos de manera óptima. Cabe destacar que los 
primeros cursos efectuados (en constante 
actualización) han contado con la participación no 
solo de los nuevos empleados sino también de muchos 
cableadores expertos que necesitan especializar aún 
más sus competencias relativas a la modalidad FTTH. 
Esto permitirá que nos presentemos ante nuestros 
interlocutores de mercado con recursos profesionales 
adecuados para satisfacer las demandas que 
caracterizarán el mercado de las TLC en los próximos 
años. 

A grande evolução das redes de fibra ultrarrápida 
que vem caracterizando o cenário das 
telecomunicações, está alterando de maneira 
importante até mesmo o profissionalismo e as 
competências necessárias a atender uma demanda 
em expansão. O desenvolvimento das redes em 
fibra de nova geração, significa - para a Valtellina - 
ter de alocar profissionais adequadamente 
preparados e formados para esse empenho 
específico. Resulta particularmente importante, 
pelo tamanho das cargas de trabalho, o papel dos 
técnicos de cabeamento, ou seja, aqueles técnicos 
que realizam fisicamente as conexões entre a rede 
em fibra e os próprios pontos de conexão. A 
atividade do técnico de cabeamento havia-se 
tornado protagonista, ainda alguns anos atrás, de 
uma evolução histórica na passagem de redes em 
cobre para as redes em fibra. Essa fundamental 
necessidade ao nível das infraestruturas, permitiu 
que a Valtellina fizesse crescer uma geração de 
técnicos de cabeamento em fibra, que continua 
representando o alicerce de seu serviço ao 
mercado no setor específico. No entanto, vimos 
hoje em dia assistindo a um desenvolvimento 
completamente diferente em termos de amplitude 
geográfica das intervenções, capilaridade e 
tipologias de demanda. E ainda pelo que diz 
respeito à velocidade de crescimento: o mercado 
está em pleno fermento e, amiúde, a demanda por 
parte do cliente é apenas uma: fazer rápido sempre, 
e fazendo as coisas bem-feitas.
Isso tudo considerando que hoje em dia cabear em 
fibra vai muito além da ideia de conectar armários e 
aparelhos à rede; o mercado é a cada vez mais 
caracterizado pelo desenvolvimento das redes em 
modalidade FTTH, ou seja, quando a fibra é levada 
até “a casa”, exatamente to the home, para cada 
usuário. Essa evolução exige que se saiba intervir 
com eficiência e precisão em cenários diferentes 
das costumeiras “locations”. Justamente por isto a 
formação de jovens técnicos de cabeamento 
constitui um elemento central, imprescindível pela 
Valtellina, visando manter sempre elevada a 
qualidade de seu serviço. 
Eis por que a Valtellina decidiu montar uma 
estrutura dedicada à formação dos técnicos de 
cabeamento em fibra, uma autêntica escola 
itinerante, cujos cursos são administrados graças a 
parcerias específicas com formadores 

empresa.  Ao mesmo tempo, não negamos o fato de que 
se trata de um desafio complexo, em primeiro lugar em 
consideração da forte competitividade dos mercados 
nos quais atuamos e onde almejamos nos 
desenvolvermos mais ainda. Os serviços que 
oferecemos ao mercado, e a maneira como os 
oferecemos, com o profissionalismo e a seriedade que 
nos caracterizam, representam certamente um “valor a 
mais”, bastante favorável. Entretanto, sabemos ainda 
que teremos não só de confirmar tais valores, mas 
também de atualizá-los e torná-los a cada vez mais 
cobiçados pelos nossos interlocutores. 

especializados; os cursos começaram na sede da 
Valtellina de Mirano (Veneza), e propõem uma oferta 
formativa onde o assunto FTTH tem um espaço 
determinante. Depois das atividades desenvolvidas 
em Mirano, a escola irá propor iniciativas formativas 
também em Bergamo e Milão. Em todas essas sedes, 
irá fornecer as competências a fim permitir que os 
jovens fiquem do lado de colegas mais experientes da 
maneira mais adequada. Há de se salientar que os 
primeiros cursos administrados (em constante 
atualização) acolheram não só os funcionários 
recém-contratados, mas também dezenas de técnicos 
de cabeamento bem experientes, cujo nível de 
competência demanda ainda assim uma ulterior e 
mais aprofundada especialização no que tange ao 
FTTH. Isso nos permitirá que nos apresentemos 
diante de nossos interlocutores de mercado com os 
recursos profissionais mais adequados para atender e 
cumprir os compromissos que, ao longo dos próximos 
anos, irão caracterizar a cada vez mais o mercado das 
telecomunicações.. 

lo cual demuestra que también queremos reforzarnos 
desde el punto de vista financiero. La operación, que 
está por concluirse, nace en un contexto económico y de 
mercado de gran fermento considerando los sectores en 
los que históricamente trabajamos, que justamente en 
estos últimos años han sido los protagonistas de una 
evolución extraordinaria a nivel técnico y de 
infraestructuras, y teniendo en cuenta también los 
sectores que creemos que podrán favorecer nuestro 
crecimiento. Un desarrollo que, naturalmente, está 
directamente relacionado con las estrategias de 
nuestros clientes, especialmente en el ámbito de las 
redes TLC. Durante el 2017 en términos de recursos 
humanos no hemos reforzado contratando nuevos 
empleados (aproximadamente 200 personas solo en 
Italia) para poder incrementar nuestra actividad en todo 
el territorio nacional y a nivel internacional. Por lo tanto 
estamos muy contentos de lo que hemos hecho durante 
el año de nuestro 80° Aniversario.  
Pero al  mismo tiempo no negamos la complejidad del 
desafío, antes que nada teniendo en consideración la 
fuerte competitividad de los mercados en los que 
trabajamos y en los que pretendemos crecer aún más. 
Los servicios que ofrecemos al mercado y cómo los 
ofrecemos, con la profesionalidad y la seriedad que nos 
caracteriza, seguramente son un “valor agregado” que 
nos favorece. Pero también sabemos que deberemos no 
solo confirmar estos valores sino también actualizarlos y 
hacerlos cada vez más convenientes para nuestros 
interlocutores.” 
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El pasado 9 de noviembre en Milán se realizó una 
jornada de reflexión y análisis sobre el futuro de la 
energía y del gas natural para celebrar los 75 años de 
la sociedad Snam. El evento, en el que participaron 
más de 500 personas, se realizó en el Museo Nacional 
de la Ciencia y la Tecnología de Milán. Intervinieron en 
dicha jornada, invitados por el Presidente de Snam 
Carlo Malacarne y por el Administrador Delegado 
Marco Alverà, diversas e importantes personalidades 
del mundo institucional y empresarial. Por la mañana 
se realizó una sesión plenaria con dos mesas redondas 
sobre la importancia de las infraestructuras y de la 
interacción con el territorio y sobre los nuevos usos 
del gas en términos de innovación tecnológica y 
considerando el futuro proceso de descarbonización y 
mejora de la calidad del aire. Por la tarde en cambio se 
desarrollaron algunas mesas temáticas donde se 
analizaron argumentos como el cuidado del 
medioambiente, la seguridad, la ética y la 

No último dia 9 de novembro em Milão, ocorreu um 
dia de reflexão e aprofundamento sobre o futuro da 
energia e do gás natural por ocasião dos 75 anos da 
Sociedade Snam. O evento, do qual participaram mais 
de 500 pessoas, aconteceu no Museu Nacional da 
Ciência e da Tecnologia de Milão. No âmbito de tal 
iniciativa, convidados pelo presidente de Snam Carlo 
Malacarne e pelo administrador delegado Marco 
Alverà, intervieram diversos, importantes 
personagens institucionais e empreendedores. O 
evento foi caracterizado por uma sessão plenária que 
aconteceu pela manhã, com duas mesas redondas 
sobre a importância das infraestruturas e do diálogo 
com o território, e ainda sobre as novas utilizações do 
gás em termos de inovação tecnológica e numa 
perspectiva de descarbonização e melhora da 
qualidade do ar. À tarde foram se desenvolvendo 
diversas mesas temáticas de aprofundamento no 
tocante à sustentabilidade ambiental, à segurança, 
ética e transparência, às redes, à mobilidade 
sustentável, à internacionalização das empresas e à 

transparencia, redes, movilidad sustentable, 
internacionalización de las empresas y regulaciones. 
Con respecto a esto Marco Alverà declaró: “el gas 
tendrá un rol central en la Green economy gracias a 
tecnologías que lo harán cada vez más sustentable y 
renovable. Generamos un impacto económico 
superior a 3 millones al año, manteniendo más de 17 
mil puestos de trabajo en Italia.” Durante el evento 
también fue presentado un libro editado por Paolo 
Mieli acerca del rol del gas en los escenarios 
energéticos y además se realizó una exposición 
centrada en el “cerebro tecnológico” de la red del gas 
donado al Museo de la Ciencia y Tecnología. La 
exposición de hecho está relacionada con el llamado 
“cuadro sinóptico” de la red nacional de los 
gasoductos, el “cerebro” del sistema de transporte del 
gas utilizado por Snam durante aproximadamente 30 
años, que después de su reciente sustitución por una 
nueva tecnología de última generación fue donado al 
Museo.
En relación con este tema cabe recordar que desde el 
año 2015 Valtellina está participando en el proyecto 
de digitalización de la red de telecontrol de Snam que 
preveía la sustitución progresiva de los aparatos 
analógicos de transmisión por cobre por aparatos 
digitales (F-MUX) para la transmisión de los datos a 
través de fibra óptica y a través de las copias de cobre,  
y en 2011 colaboró en la migración de los sistemas del 
viejo Scada al nuevo Scada NSI. En marzo de 2012 se 
desmontó el cuadro sinóptico de la sede centralizada 
de Despacho, fueron embalados cada uno de los 
paneles y todo fue transportado al depósito Snam de 
la calle Avezzana. En mayo de 2013 fueron 
preparados los paneles del sinóptico y 
contemporáneamente fue diseñada y realizada una 
nueva lógica de control que permitirá su posterior 
reinicio. En julio de 2017 el sinóptico fue instalado en 
el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología 
Leonardo da Vinci de Milán.
Este importante trabajo de Valtellina forma parte de 
la larga e importante relación consolidada con Snam. 
Desde 2001 Valtellina de hecho se ha adjudicado el 
contrato de administración y mantenimiento del 
sistema de telecontrol del gasoducto de metano 
Snamretegas (desde 2006 a nivel nacional); el 
contrato incluye la supervisión y las obras de 
mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de 
aparatos de suministro de corriente continua, 

sistemas de telecontrol, sistemas de 
telecomunicaciones con baja y alta capacidad y cables 
de cobre y de fibra óptica. La funcionalidad del 
sistema de telecontrol, que consiste en casi 1500 
instalaciones periféricas y 12.000 km de cables para 
TLC, es garantizada a través de un servicio de 
disponibilidad 24/7 con equipos de técnicos 
especializados y ubicados en las distintas sedes de 
Valtellina. 

Para celebrar los 75 años de actividad, SNAM realizó 
una exposición especial sobre el desarrollo de las 
redes de distribución del gas natural en el Museo de 
Ciencia y tecnología de Milán.

La relación comercial consolidada en el tiempo entre 
Snam y Valtellina fue evidenciada también en el vídeo 
que Snam realizó para conmemorar sus 75 años de 
actividad. Entre sus muchos proveedores Valtellina 
fue elegida y citada sea durante el evento que en el 
vídeo. En dichas oportunidades Valtellina SpA a 
través de la participación de Cesare Valtellina y 
Giorgio Cattaneo destacó el significado y las 
prospectivas de dicha relación.

Para celebrar a meta dos 75 anos de atividade, SNAM 
promoveu uma exposição ad hoc sobre o 
desenvolvimento das redes de distribuição do gás 
natural, organizada nas instalações do Museu da 
Ciência e da Tecnologia  de Milão.

A relação de colaboração que foi se fortalecendo ao 
longo do tempo, entre a Snam e a Valtellina, achou 
espaço também no âmbito do vídeo que a própria 
Snam produziu por ocasião das celebrações para a 
importante data comemorativa de seus 75 anos de 
atividade. 
Entre seus inúmeros fornecedores, a Valtellina foi 
escolhida e mencionada tanto no âmbito do evento 
quanto no âmbito do vídeo, onde os significados e as 
perspectivas do diálogo colaborativo foram 
destacados e elucidados por parte da Valtellina SpA, 
através das intervenções de Cesare Valtellina e de 
Giorgio Cattaneo.
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La experiencia adquirida en el sector de las 
infraestructuras TLC le permitió a Valtellina 
expandir su actividad también al vasto mundo de la 
smart manufacturing y del Internet of Things. 
Interconectar sensores y máquinas inteligentes 
ubicadas en las instalaciones industriales o en varias 
sedes territoriales y hacerlas interactuar con 
sistemas de administración centralizados: este es 
nuestro trabajo, una actividad que encaja 
perfectamente con nuestro know-how y nuestra 
organización de servicios de infraestructuras. Un 
nuevo desafío, complejo pero entusiástico, que exige 
el uso de tecnología TLC de vanguardia, tanto para 
infraestructuras de red fija como inalámbrica. 
Hemos invertido en investigación para hacer que 
dichas tecnologías sean actuales y aplicables y para 
proponerlas para sistemas de telecontrol y de 
administración de sitios remotos. 

LA “SMART MANUFACTURING” HOY
En base a la experiencia de trabajo cotidiana de 
Valtellina se observa cada vez con mayor frecuencia 
que el concepto de “Industry 4.0” cambia 
radicalmente el modo de concebir la producción 
industrial, donde los dispositivos inteligentes 
interactúan entre ellos ayudando a las empresas 
manufactureras a alcanzar nuevos niveles de calidad, 
eficiencia y seguridad. Por lo tanto se puede 
sintetizar dicho concepto como una visión inteligente 
de la producción basada en un red de protocolos 
estandarizados que conectan instrumentos incluso 
muy diferentes unos de otros, de manera confiable y 

A experiência acumulada no setor de infraestruturas 
de telecomunicações, fez com que a Valtellina 
expandisse a abrangência da sua ação, de modo a 
reforçar sua posição no vasto mundo da smart 
manufacturing e da Internet of Things. Interconectar 
entre si sensores e máquinas inteligentes instaladas 
nos sistemas e nas redes industriais ou em várias 
“locations” territoriais, fazendo com que dialoguem 
com sistemas de management centralizados: esse é 
nosso trabalho, tratando-se de uma atividade que 
parece feita sob medida para o nosso know how e a 
nossa organização de serviços de infraestruturas. 
Um novo desafio, complicado, mas entusiasmante, 
que não pode prescindir da utilização das mais 
avançadas tecnologias de telecomunicações, tanto 
com infraestruturas de rede fixa quanto com 
wireless. Vimos investindo em pesquisa a fim de 
tornar atuais e atuáveis tais tecnologias, propondo-
as para sistemas de controle remoto e gestão de sites 
remotos. 

A smart manufacturing hoje
Na experiência de trabalho quotidiano da Valtellina, 
observa-se com uma frequência a cada vez maior a 
maneira como o conceito de “Industry 4.0” 
represente uma alteração fundamental na forma de 
conceber a produção industrial, onde os dispositivos 
inteligentes comunicam entre si ajudando as 
empresas de manufatura a alcançar novos níveis de 
qualidade, eficiência e segurança. Destarte, pode-se 
sintetizar esse conceito como uma abordagem 
inteligente à produção, baseado em redes e 
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Para celebrar sus 75 años de 
actividad, Snam reunió a sus 
stakeholders – instituciones, 
proveedores, clientes, empleados, 
académicos, medios de 
comunicación, inversores- en una 
jornada de estudio y análisis sobre 
el futuro de la energía y del gas 
natural. Valtellina participó en el 
evento y compartió su importante 
experiencia de colaboración con 
Snam.

Por ocasião das comemorações 
pelos 75 anos de sua atividade, a 
Snam reuniu os seus stakeholders 
– instituições, fornecedores, 
clientes, funcionários, acadêmicos, 
mídia e investidores – em um dia 
de estudo e aprofundamento sobre 
o futuro da energia e do gás 
natural. A Valtellina participou do 
evento e levou seu depoimento, 
com base na importante parceria 
com a Snam.

Es notable el crecimiento del área 
de trabajo que se ocupa de las 
infraestructuras para la Industria 
4.0 

O ramo da atividade que se ocupa 
das infraestruturas para Industry 
4.0 atravessa uma fase de franco 
crescimento

segura, brindando información útil e importante 
para incrementar el Negocio. La convergencia entre 
tecnologías de telecomunicación e tecnologías 
informáticas, producto de la integración de 
infraestructuras de redes, sistemas y tecnologías 
informáticas y telemáticas, está ofreciendo nuevas e 
importantes oportunidades.
Valtellina se presenta como un System Integrator 
totalmente capaz de comprender las necesidades de 
infraestructuras del cliente en ámbito 4.0, y ante 
todo capaz de aconsejar la línea de acción más 
conveniente. De hecho el mercado ofrece una 
infinidad de soluciones tecnológicas que muchas 
veces confunden al cliente cuando debe decidir cuál 
de ellas adoptar. Es aquí que nuestro rol es 
importante ya que analizamos las problemáticas del 
cliente, ofreciendo la solución más idónea y eficaz 
para resolver el problema. Especialmente, en ámbito 
IoT ya hemos implementado algunas soluciones con 
algunos clientes importantes, case histories valiosas 
para entender de qué manera intervenir 
eficazmente.Además desde hace algunos años 
disponemos de un departamento de Investigación & 
Desarrollo que justamente tiene el objetivo de 
estudiar las tecnologías que están emergiendo, 
analizar las exigencias que llegan desde el mercado y 
por lo tanto proponer las mejores soluciones en 
términos de costo-beneficio. En este contexto se 
enmarca el proceso de convergencia de dos 
departamentos que, aunque se ocupan de los mimos 
temas (informática, redes y sistemas), tienen en las 
empresas diferentes modelos de enfoque y de 
trabajo: me refiero a  IT (Information Technology) y 
OT (Operational Technology). OT representa 
convencionalmente el conjunto de todos los sistemas 
y de las tecnologías de control y automatización que 
son necesarias para garantizar el funcionamiento de 
las instalaciones industriales de cualquier empresa 
manufacturera. Valtellina está especialmente 
preparada para afrontar las exigencias y necesidades 
de esta “convergencia”.

EXPERIENCIAS IMPORTANTES EN LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 
Uno de los trabajos más importantes que realizamos 
recientemente se refiere al asesoramiento que le 
brindamos al Team OT de una de las principales 
empresas de la industria alimentaria italiana, líder 

mundial en su sector, que nos ha “contratado” para 
que seamos “sus consultores IT/OT de confianza” 
para participar y discutir juntos acerca de la 
necesidad de renovación de los aparatos industriales 
activos de su red OT. Dicha propuesta abarcaba en 
una primera fase todos los componentes de aparatos 
activos y pasivos que ya estaban instalados en la 
cadena de producción del establecimiento.
Valtellina desarrolló, a partir de un análisis 
diagnóstico detallado de toda la Planta, todo el 
diseño de la infraestructura de red pasiva (fibra 
óptica monomodo, cables de cobre, racks con 
cableado estructurados, outlets, etc.) y de la parte 
activa IT, a través de aparatos activos industriales L2 
y L3 de red LAN. El objetivo final, perfectamente 
logrado con gran satisfacción de parte del cliente, 
fue determinado y realizado desde un enfoque que 
tuvo en cuenta la simplicidad de la innovación, la 
mejora del rendimiento, la implementación y la 
optimización de la eficiencia de la producción OT, y 
que sobre todo tuvo en consideración la completa y 
segura integración del nuevo sistema con la 
arquitectura de red IT ya existente. Este trabajo nos 
consolida como “main Contractor & Supervisor”, sea 
para el sector de redes IT que para el de redes OT, 
emprendiendo a tiempo y sin derroches o riesgos las 
acciones necesarias para renovar y optimizar todo el 
sistema pasivo y activo LAN de la red, con una 
eficiente reducción de los costos finales totales y un 
aumento de la seguridad y de la productividad.  

regulação. A tal propósito, Marco Alverà disse: “O gás 
terá um papel central na green economy, isto é, graças 
a tecnologias que o tornarão a cada vez mais 
sustentável e renovável. Nós geramos um impacto 
econômico superior a 3 bilhões ao ano, sustentando 
mais de 17 mil postos de trabalho na Itália”. No curso 
do evento foi também apresentado um livro de Paolo 
Mieli sobre o papel do gás nos cenários energéticos, e 
ainda uma exposição sobre o tema do “cérebro 
tecnológico” da rede de gás doada ao Museu Nacional 
da Ciência e da Tecnologia.  A exposição foca no assim 
chamado “quadro sinótico” da rede nacional dos 
gasodutos, o “cérebro” do sistema de transporte do 
gás, utilizado pela Snam durante cerca de 30 anos e, 
após a sua recente substituição por uma nova 
instrumentação de altíssima tecnologia, objeto de 
doação ao Museu. 
Deve-se lembrar, a tal propósito, que desde 2005 a 
Valtellina começou a participar do projeto de 
digitalização da rede de controle remoto da Snam que 
previa a substituição progressiva dos aparelhos 
analógicos de transmissão via cobre por aparelhos 
digitais (F-MUX), para a transmissão dos dados nas 
fibras óticas e nas cópias de arame, e em 2011 
colaborou na migração dos sistemas, deixando o velho 
Scada, passando para o novo Scada NSI. Em março de 
2012 foi desmontado o novo quadro sinótico na 
atividade de direção e coordenação dos sistemas, 
sendo que cada painel foi embalado e transportado ao 
depósito Snam situado na Via Avezzana. No mês de 
maio de 2013 foram preparados ao painéis do sinótico 
e foi contextualmente projetada e fornecida uma nova 
lógica de controle que irá permitir a sucessiva 
religação. Em julho de 2017, o sinótico foi instalado no 
Museu Nacional da Ciência e da Tecnologia Leonardo 
da Vinci, em Milão. 
Essa significativa intervenção da Valtellina coloca-se 
na longa e importante parceria instaurada com a 
Snam. Desde 2001, a Valtellina é titular do contrato 
de gestão e manutenção do sistema de controle 
remoto dos oleodutos Snamretegas (desde 2006 em 
nível nacional); o contrato inclui a supervisão e a 
intervenção para manutenção preventiva, corretiva 
ou evolutiva em aparelhos de alimentação com 
corrente contínua, aparelhos de controle remoto, 
aparelhos de telecomunicação de baixa e alta 
capacidade e cabos em cobre e fibra ótica. A 
funcionalidade do sistema de controle remoto, 

formado por cerca de 1500 sistemas periféricos e 
12.000 Km de cabos para telecomunicações, é 
assegurada por meio de um serviço de assistência 
ativo 24 horas por dia, 365 dias ao ano, através de 
equipes de técnicos especializados distribuídos nas 
diversas sedes da Valtellina.  

protocolos padronizados que conectam ferramentas 
até mesmo bastante diferentes entre si, de maneira 
segura e confiável, colocando à disposição 
informações úteis e significativas para incrementar o 
Business. A convergência entre tecnologias de 
telecomunicação e informática, resultado da 
integração ao nível das infraestruturas entre redes, 
sistemas e tecnologias informáticas e telemáticas, 
está oferecendo novas e importantes oportunidades.
A Valtellina se propõe como um System Integrator 
provido de amplas capacidades para interpretar 
corretamente as exigências ao nível de 
infraestruturas do cliente em âmbito 4.0, mas antes 
de mais nada para orientar pelo que diz respeito aos 
percursos de atuação. No mercado, há um vasto 
leque de soluções tecnológicas, e o cliente às vezes 
está confuso em relação à escolha da solução mais 
adequada a ser adotada. Eis entramos em jogo nós, 
analisando as problemáticas do cliente, oferecendo a 
solução mais idônea e eficaz para solucionar o 
problema. Em especial, em âmbito IoT, dispomos de 
soluções já aplicadas com alguns importantes 
clientes, case histories valiosas a fim de entender a 
forma de intervir da maneira mais eficaz. 
Ademais, há alguns anos dispõe-se de uma unidade 
de Pesquisa & Desenvolvimento que tem 
exatamente o objetivo de compreender quais sejam 
as tecnologias que vêm emergindo, analisar as 
exigências procedentes do campo e, dessa forma, 
propor as soluções que garantem os melhores custos 
e benefícios. Insere-se nesse contexto o processo de 
convergência entre dois departamentos que, embora 
interligados por tratar da mesma matéria 
(informática, redes e sistemas), identificam nas 
empresas seus modelos de abordagem e 
intervenção: refiro-me à IT (Information Technology) 
e à OT (Operational Technology). OT representa 
convencionalmente o conjunto de todos os sistemas 
e as tecnologias de controle e automação, 
necessárias ao funcionamento dos sistemas 
industriais de qualquer empresa de manufatura. A 
Valtellina está particularmente preparada a encarar 
as exigências e necessidades dessa “convergência”.

Importantes experiências no setor manufatureiro
Entre as mais significativas realizações que foram 
levadas a cabo recentemente, destaca-se o 
envolvimento por parte da Equipe OT de uma das 

principais empresas italianas do “food”, no topo 
mundial em seu setor, a qual nos “contratou” com o 
papel de “consultor IT/OT da sua confiança”, a fim de 
participar e compartilhar, sentados à mesma mesa 
operacional, de uma exigência de renovação dos 
aparelhos industriais ativos da rede OT. 
Essa proposta envolvia e abrangia em primeira 
instância todos os componentes de aparelhos ativos 
e passivos já presentes em âmbito de cadeias 
produtivas nas fábricas. 
A Valtellina desenvolveu, a partir de uma Site-Survay 
bastante detalhada de todo o “Plant”, toda a parte de 
projetação de infraestrutura de rede passiva (Fibra 
ótica monomodo, cabos em cobre, Racks 
completamente estruturados, outlets, etc.), e ainda a 
própria parte ativa IT, através de aparelhos ativos 
industriais L2 e L3 de rede LAN. 

O objetivo final, perfeitamente alcançado e obtido 
com grande satisfação por parte do “customer”, foi 
estudado e perseguido em uma ótica de simplicidade 
de inovação, de potencialização do desempenho, de 
implementação e otimização da eficiência da 
produção OT e, sobretudo, visando uma completa e 
segura integração com a arquitetura de rede IT já 
existente. Isso tudo nos reforça e confirma na 
posição de “main Contractor & Supervisor”, tanto no 
tocante à parte de rede IT quanto em relação à rede 
OT, adotando tempestivamente e sem desperdícios 
ou riscos as ações necessárias de renovação e 
otimização de todo o sistema passivo e ativo LAN da 
rede, com uma redução eficaz dos custos finais 
totais, e um incremento em termos de segurança e 
produtividade. 
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Según el programa de gobierno, antes del 31 de marzo 
de 2018 la Autoridad que reglamenta las 
comunicaciones deberá definir los procedimientos 
para la licitación, luego el Ministerio de Desarrollo 
Económico (MISE) deberá asignar las frecuencias 
antes del 30 de septiembre de 2018. Paralelamente la 
Autoridad que rige las comunicaciones deberá 
trabajar también para signar a los canales de 
televisión nuevas frecuencias en las que podrán 
operar (en banda 470-694 megahertz). El desarrollo 
del 5G de hecho involucra directamente también a los 
canales de televisión  que podrán transmitir 
cómodamente sus contenidos también a dispositivos 
como smartphones y tabletas.  En este sentido antes 
del 31 de mayo de 2018 deberá ser adoptado el nuevo 
plan nacional para el digital terrestre y antes del 30 
de septiembre deberán ser establecidos los criterios 
para la asignación. 
Más allá de las fechas del calendario es importante 
evidenciar que finalmente el escenario 5G ha 
comenzado concretamente a ponerse en marcha, 
como lo demuestran también los obradores y las 
pruebas de aplicación que involucran a los principales 
operadores de red.  Algunas de las zonas en las que se 
están realizando estas inversiones son Bari y Matera: 
es aquí que TIM (que ya está probando la red en Turín 
y en San Marino) está trabajando junto con Fastweb e 

Segundo o programa governativo, até o dia 31 de 
março 2018, a Authority para as comunicações terá 
de predispor os procedimentos da licitação, em 
seguida o Ministério para o Desenvolvimento 
Econômico (MISE) deverá adjudicar as frequências 
até o dia 30 de setembro de 2018. 
Contemporaneamente, a Authority terá de trabalhar 
ainda para atribuir às emissoras de televisão novas 
frequências nas quais operar (em banda 470-694 
mega-hertz). O desenvolvimento do 5G interessa 
diretamente também as transmissões televisivas, que 
poderão chegar comodamente aos dispositivos, 
smartphones e tablets. Nesse sentido, até o dia 31 de 
maio de 2018 deverá ser adotado o novo plano 
nacional para o digital terrestre, e até o dia 30 de 
setembro deverão ser estabelecidos os critérios de 
adjudicação. 
Além das datas em calendário, é importante ressaltar 
que, por fim, o cenário 5G colocou-se concretamente 
em ação, como demonstrado também pelas obras e as 
experimentações aplicativas em que os principais 
gestores de rede resultam comprometidos. Dentre os 
sites interessados por tais investimentos, tem Bari e 
Matera: é aqui que a TIM (que já vem experimentando 
a rede em Turim e San Marino) está empenhada junto 
à Fastweb e à Huawei no projeto ativado pelo Mise, 
que abriu licitação para frequências de 3.700 até 
3.800 MHz. Trata-se de um projeto envolvendo mais 
três áreas: em Milão a licitação foi ganha pela 
Vodafone, enquanto em Prato e L’Aquila prevaleceu 

EL FUTURO ES 5G

O FUTURO EM 5G

Comenzó concretamente el 
proceso que conducirá a la 
asignación de frecuencias para la 
banda ultra ancha móvil. Junto 
con la fibra para la red fija 
constituye uno de los escenarios 
de mercado que puede ser 
importante para Valtellina. 

Começou concretamente a ser 
trilhado o percurso que levará à 
adjudicação das frequências para 
a ultra banda larga móvel. Junto à 
fibra em rede fixa, é um cenário 
de mercado que pode se revelar 
importante para a Valtellina.P
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Huawei en un proyecto promovido por el MISE, que 
sacó a licitación frecuencias de 3.700 a 3.800 MHz. 
Un proyecto que involucra otras tres áreas: en Milán 
ganó la licitación Vodafone, mientras que en Prato y 
en El Águila las ganó Wind Tre-Open Fiber.
Desde el punto de vista estrictamente aplicativo hay 
que destacar que las infraestructuras para el 5G 
representan un notable esfuerzo técnico-profesional. 
Como ya ha sido subrayado por diferentes analistas y 
expertos del sector así como por investigadores 
universitarios de facultades de ingeniería que se 
ocupan de TLC y de integración sistémica entre redes 
y digitalización, para que la red 5G suministre la 
innovadora calidad prevista y garantice sus 
formidables potencialidades de transmisión, deberá 
tener una gran heterogeneidad de celdas, pequeñas y 
que estén muy cerca del usuario, y deberá contar con 
frecuencias utilizadas. Así como también deberá 
caracterizarse por un amplio uso de la virtualización 
de la red. Es decir que hay que crear diferentes 
sectores de red con recursos exclusivos teniendo en 
cuenta los servicios ofrecidos y las necesidades de los 
usuarios, entre los cuales hay que prever los vehículos 
auto conectados, smart gride e IoT, solo por citar los 
tres ejemplos más importantes pero que no son 
los únicos. Precisamente teniendo en cuenta 
esta formidable versatilidad y articulación 
entre sistema de red y servicios ofrecidos, es 
posible que algunos sectores de la red puedan ser 
creados también por otros sujetos que no son los 
principales operadores/gestores, como por ejemplo 
las municipalidades o los entes multiservicios.
Por otra parte el desafío es realmente imponente y 
ofrece oportunidades nunca antes vistas: es 
suficiente pensar que con el 5G la llamada “latencia”, 
es decir el tiempo de ida y vuelta de la señal 
disminuirá de los 12-15 milisegundos actuales a solo 
1-2 milisegundos.
Pensemos que el cerebro humano actúa entre los 5 y 
7 milisegundos. Las máquinas y las tecnologías 
podrán por lo tanto interactuar, incluso entre ellas, 
con una velocidad de reacción inferior a la de una 
persona. Esta dinámica modificará escenarios tales 
como una operación quirúrgica a distancia, o el 
trabajo de un robot o de un vehículo que se conduce 
solo y debe detenerse autónomamente ante un 
obstáculo. No es casual que en las pruebas del 5G en 
Milán sean consideradas 41 aplicaciones que incluyen 

siete sectores verticales, desde la sanidad a la 
seguridad, desde la energía a la ciudad inteligente, 
desde el transporte a la logística, desde la educación 
al entretenimiento. Se planea realizar la 
infraestructura 5G del área Metropolitana de Milán 
antes de fines de 2019. Milán se convertirá así en una 
de las capitales europeas del 5G. Un contexto donde 
tendrán un rol activo también las nuevas empresas y 
las ideas de los jóvenes investigadores: el 5G es una 
“materia” muy dinámica y se caracteriza por estar 
abierta también a nuevos proyectos. 

LAS POTENCIALIDADES 5G, DESDE EL 2018
• Con el 4G en un minuto se descarga un tercio de una 
película en alta definición, con la nueva tecnología 5G 
se descargan 8 películas. 
• Toda la temporada de una serie de tv se descarga en 
solo sesenta segundos ante el 5% actual.
• Información que llega a viajar a 2,7 Gb/s respecto a 
la conexión de 1 Gb/s disponible actualmente en la 
fibra.  

Desde el pasado mes de septiembre la Municipalidad de 
Ponte San Pietro, cerca de Bérgamo, y la de Rivolta 
d’Adda, en la provincia de Cremona, cuentan con una 
estación de recarga para vehículos eléctricos, una 
evolución importante para favorecer el desarrollo de la 
movilidad sostenible en dichos territorios.

El crecimiento del cúmulo de trabajo de Valtellina, tanto 
en el territorio italiano como en el exterior, se caracteriza 
por un “indicador” significativo: el crecimiento de su 
parque automotor. Durante los últimos dos años el 
número de vehículos que se reconocen por el 
inconfundible logo Valtellina cada vez son más: hoy 
alcanzan la cifra total de 1175 unidades. Esta área 
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SIGUE EL COMPROMISO 
CON LA MOVILIDAD 
ELÉCTRICA 

Desarrollo continuo de la red de 
estaciones de recarga para 
vehículos eléctricos instaladas 
por Valtellina en varias áreas 
geográficas de Lombardía

VALTELLINA ACELERA LA 
RENOVACIÓN DE SU PARQUE 
AUTOMOTOR  

Continúa cada vez con mayor 
intensidad el plan de renovación 
de vehículos y herramientas, con 
el objetivo de garantizar mayor 
eficiencia, una cobertura más 
amplia y más seguridad. En 2017 
se invirtieron más de 3 millos de 
euros y la inversión continuará 
también en el 2018. 
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Las dos nuevas cocheras nacen gracias a la colaboración 
entre la sociedad Evbility y Valtellina. Evbility suministró y 
administrará las estaciones de recarga, una colaboración 
entre público y privado, mientras que Valtellina se ocupó 
de la conexión a la red eléctrica.

Durante la ceremonia de inauguración todas las 
autoridades presentes evidenciaron el rol fundamental 
que tienen las infraestructuras de recarga para fomentar 
la movilidad eléctrica. Es importante recordar desde este 
punto de vista que entre quienes han promovido las 
estructuras a cargo de Evbility se encuentran entes locales 
de gran importancia, incluso del ámbito sanitario, que 
participaron en el proyecto porque son conscientes de lo 
positivo que es para las salud de la población el hecho de 
reducir las emisiones contaminantes.  

Wind Tre-Open Fiber. 
Fazendo agora considerações de 
ordem mais estritamente aplicativo, 
deve-se notar que as infraestruturas 
para o 5G constituem um empenho 
técnico-profissional notável. Como já foi 
sublinhado por diversos observadores e expertos 
do setor, dentre eles pesquisadores universitários da 
área de engenharia que se ocupam de 
telecomunicações e de integração sistêmica entre 
redes e digitalização, a rede 5G – para fornecer a 
inovadora qualidade prevista e a utilização de suas 
enormes potencialidades de transmissão – terá de ser 
caracterizada por uma grande heterogeneidade de 
celas, ainda pequenas e muito próximas do usuário, e 
de frequências utilizadas. Da mesma forma, terá ela 
de ser conotada por uma utilização extensa da 
virtualização da rede. Ou seja, a necessidade de criar 
diversas fatias de rede com recursos dedicados em 
razão dos serviços e das necessidades dos usuários, 
dentre as quais há de se prever desde já veículos auto-
conectados, smart gride e IoT, limitando-se aos 
exemplos mais significativos, os quais, contudo, não 
são os únicos. Exatamente considerando essa 
formidável versatilidade e articulação entre sistema 
de rede e serviços ofertados, é possível que algumas 
fatias da rede possam ser criadas também por sujeitos 
diferentes dos principais operadores/gestores, como 
por exemplo as prefeituras e as multiutilities.
Com efeito, o desafio é realmente imponente, assim 
como as oportunidades são sem precedentes: é só 
pensar que com o 5G a assim chamada “latência”, ou 
seja, o tempo de ida e volta do sinal, irá cair dos 12-15 
milissegundos atuais para 1-2 milissegundos. 
Pensemos no fato de que o cérebro humano atua 
entre 5 e 7 milissegundos. As máquinas e as 
tecnologias poderão dessa forma interagir, também 
entre si, com uma velocidade de reação inferior à de 
uma pessoa. Essa dinamicidade é destinada a alterar 
cenários como uma operação cirúrgica à distância, ou 
o trabalho de um robô, ou ainda um veículo que se 
dirige sozinho e deve parar autonomamente diante de 
um obstáculo. Não é um acaso que na experimentação 
do 5G em Milão, são 41 as aplicações previstas, que 
variam e movem-se ao longo de sete setores verticais, 
incluindo saúde, segurança, energia e smart city, 
transporte e logística, educação e entretenimento. 
Está prevista a realização da infraestrutura 5G da 

área Metropolitana de Milão até o final de 2019. Milão 
está prestes a se tornar uma das capitais europeias do 
5G. Um contexto onde irão desempenhar um papel 
ativo também as empresas “start up” e as ideias de 
jovens pesquisadores: o 5G é uma “matéria” muito 
dinâmica e receptiva em relação a projetos novos . 

Desde o último mês de setembro, o Município de Ponte S. 
Pietro, nos arredores de Bergamo, e o de Rivolta d’Adda, 
na província de Cremona, têm suas estações de recarga 
para veículos elétricos, tratando-se de uma evolução 
importante para favorecer o desenvolvimento da 
mobilidade green em seus territórios específicos. 
Os dois novos “carports” nascem graças à colaboração 
entre a Sociedade Evbility e a Valtellina. A Evbility 
forneceu, e irá administrar, as estações de recarga, uma 
colaboração entre público e privado, enquanto a Valtellina 
cuidou das conexões à rede elétrica.  
O papel fundamental das infraestruturas de recarga na 
promoção da mobilidade elétrica foi destacado e 
reiterado com força durante as cerimônias de 
inauguração, por parte de todas as autoridades presentes. 
É significativo lembrar, nesse sentido, que dentre os 
promotores das estruturas geridas pela Evbility, há 
realidades locais de primária importância, até mesmo na 
área de saúde, que participaram do projeto com a 
consciência de quanto seja positivo reduzir as emissões 
poluentes para o bem-estar da população.

CONTINUA O EMPENHO 
PARA A MOBILIDADE ELÉTRICA

Desenvolvimento sem parar para 
a rede de estações de recarga 
para veículos elétricos instaladas 
pela Valtellina em diversas áreas 
geográficas da Lombardia

O desenvolvimento da atividade da Valtellina tanto no 
território italiano quanto no exterior, é caracterizado por 
um “indicador” significativo: o crescimento de sua frota de 
veículos. Ao longo dos últimos dois anos, o número dos 
meios providos do inconfundível logotipo e da marca 
Valtellina, vem sendo a cada vez mais elevado: hoje, 
chegamos à cifra total de 1175. Esse setor organizacional 
tão importante para a parte operacional da empresa, é 
dirigido por Roberto Armando Valtellina, que além de 
fazer parte do Conselho de Administração, como 
Administrador tem desde sempre a responsabilidade do 
setor meios e logísticas: “Há alguns meses, vimos 
intensificando ulteriormente os investimentos, a fim de 
renovar nossa frota de veículos e os equipamentos 
destinados aos trabalhos nos vários canteiros de obra. 
Também sob esse ponto de vista, escolhemos tecnologias 
evoluídas, particularmente eficientes e seguras. Está claro 
que o forte desenvolvimento de nossas atividades no 
setor das redes de banda larga, acelerou a necessidade de 
dispor de um número maior de veículos de nova geração, 
capazes de serem mais eficientes, mais confortáveis, e, 
sobretudo, mais respeitosos do meio ambiente: muitos 

A VALTELLINA ACELERA O 
PROCESSO DE RENOVAÇÃO
DA SUA FROTA DE VEÍCULOS

Prossegue com intensidade a 
cada vez maior, o plano de 
renovação da frota de veículos e 
dos equipamentos, com o dúplice 
objetivo de garantir mais 
eficiência, capilaridade de 
intervenção e segurança. Em 
2017 foram investidos mais de 3 
milhões de euros, sendo que os 
investimentos irão continuar 
também em 2018.
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desses veículos são alimentados através de metano. Tudo 
isso considerando também que em 2016 e 2017 
inauguramos novas filiais na Itália, contratando mais 200 
novos funcionários. O programa de renovação implicou, 
em 2017, um investimento específico de 
aproximadamente 3,5 milhões de euros. Iremos 
prosseguir também em 2018 com o plano de renovação, e 
tem a hipótese de um ulterior investimento de 1 milhão e 
meio de euros”. 

organizativa que es tan importante para la actividad de 
toda la empresa está dirigida por Roberto Armando 
Valtellina, quien además de formar parte del CdA como 
Administrador, siempre ha sido el responsable del parque 
automotor y de la logística: “desde hace algunos meses 
hemos ulteriormente intensificando las inversiones para 
renovar nuestro parque automotor y las herramientas 

destinadas a los trabajos de varios obradores. También 
aquí nos hemos orientado hacia la última tecnología, para 
garantizar mayor eficiencia y seguridad. Es evidente que el 
fuerte desarrollo de nuestra actividad en sectores como 
las redes de banda ancha ha acelerado la necesidad de 
contar con un mayor número de vehículos de nueva 
generación, capaces de ser más eficientes, más cómodos y 
sobre todo más respetuosos del medioambiente, de hecho 
muchos de estos son alimentados con gas metano. 
Además tenemos que tener en cuenta que en 2016 y 2017 
hemos abierto nuevas filiales en Italia y hemos aumentado 
la plantilla con más de 200 personas. El plan de renovación 
contó en 2017 con una inversión de aproximadamente 3,5 
millones de euros. Seguiremos con dicho programa 
también en el 2018 y prevemos invertir otros 1,5  millones 
de euros.” 
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4.0: robótica colaborativa, nuevos sistemas de 
control de las instalaciones desde una óptica IoT, 
Virtual Augmented Reality, Additive Manufacturing, 
incluyendo también el control de los sistemas de 
parte del personal responsable del mantenimiento. 
Los conceptos que surgieron de la lluvia de ideas y de 
la discusión teórica constituyen ahora “la materia” 
que será abordada por las comisiones técnicas de 
trabajo. Para Valtellina la participación en el 
Consorcio que se encuentra en el  Kilometro Rosso, 
será por lo tanto en 2018 aún más interesante y nos 
permitirá obtener información concreta ya sea desde 
el punto de vista de la investigación que del diseño de 
planes de viabilidad y de soluciones que se pueden 
aplicar directamente en el mercado.  

El pasado mes de octubre se llevó a cabo en el 
Consorcio Intellimech el proceso de selección de los 
proyectos que serán desarrollados durante el año 
2018, que incluyó un análisis diagnóstico y una fase 
de implementación. Luego de específicos encuentros 
entre las empresas asociadas entre las cuales se 
encuentra Valtellina, fueron seleccionados 15 temas, 
muchos de ellos interrelacionados, que representan 
globalmente la evolución de la Industria 4.0. Dichos 
argumentos son tan actuales e importantes para las 
empresas que todos ellos han despertado gran 
interés entre los Socios Intellimech. Una respuesta 
comprensible teniendo en cuenta el amplio y variado 
panel empresarial de las compañías que forman 
parte del Consorcio. Precisamente gracias a la 
discusión y el intercambio de ideas entre los socios 
que contó también con la participación de 
prestigiosas personalidades del mundo de la 
investigación universitaria, fue posible identificar los 
temas que serán llevados a la práctica y que por su 
“transversalidad” responden a las expectativas de 
todas las empresas. Estos temas de hecho son los 
más atractivos y actuales para las empresas 
manufactureras que se están orientando al mundo 

No último mês de outubro, foi ativado junto ao 
Consórcio “Intellimech” o percurso, em um primeiro 
momento experimental e depois operativo, dos 
projetos pré-competitivos destinados a caracterizar 
o ano de 2018. De acordo com os resultados 
procedentes de encontros ad hoc realizados entre as 
empresas associadas, dentre as quais figura a 
Valtellina, foram identificados 15 temas, amiúde 
interligados entre si, que de fato representam o 
cenário global da evolução de Industry 4.0. Trata-se 
de assuntos de grande atualidade e importante 
significado para as empresas, tanto que todas essas 
temáticas despertaram certo interesse e uma atitude 
fortemente participativa por parte dos Sócios 
Intellimech. Uma resposta compreensível, em 
consideração da vastidão e diversificação das 
tipologias empreendedoras das empresas que 
fizeram parte do próprio Consórcio. Justamente a 
discussão e o confronto das opiniões, auxiliado 
também pelas intervenções de renomados 
expoentes do mundo da pesquisa universitária, levou 
a selecionar alguns temas de debate que, por seu 
caráter “transversal” em relação às expectativas de 
todas as empresas, foram sinalizados como 
preferíveis para que fossem traduzidos em prática. 
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Los roles operativos y de coordinación son 
fundamentales para garantizar la eficiencia y el 
crecimiento de la empresa. La interacción entre 
colegas y entre las distintas Gerencias nos permite 
tener el control de cada una de las áreas de 

Os papeis operacionais e de coordenação são 
fundamentais para a eficiência e o crescimento da 
empresa. Confrontar-se entre colegas e com os 
órgãos diretivos faz com que possa ser feito o 
ponto da situação no tocante a cada área 
específica de atividade, reconhecendo a validade 
dos percursos que vêm sendo trilhados e 
identificando novos elementos de melhora, tanto 
individuais quanto coletivos, aplicáveis 
transversamente à estrutura corporativa. 
Com essas premissas e convicções, o presidente 
Gianpietro Valtellina decidiu criar oportunidades 
de confronto ad hoc, tratando-se de momentos 
estratégicos nos quais podem ser ouvidas opiniões 
e detectados conselhos úteis a todos. Em especial, 
quem tem a responsabilidade de determinados 
grupos de trabalho ou setores operacionais, é uma 

La pasión por las dos ruedas es muy fuerte dentro 
de la empresa Valtellina. Lo demuestran los 
muchos aficionados que en su tiempo libre suben a 
la bici y pedalean juntos. Estas ganas de compartir 
debía ser reconocida y premiada: es por eso que la 
empresa hizo hacer ropa técnico-deportiva con el 
logo Valtellina para nuestros ciclistas, buzos, 
pantalones y camisetas que donó al que podemos 
definir “nuestro equipo”. 

A paixão pelas duas rodas é forte na realidade 
corporativa Valtellina. Isto é demonstrado pelos 
tantos e tantos apaixonados que, em seu tempo 
livre, pegam a bicicleta e pedalam juntos. Esse 
espírito de comunhão merecia ser reconhecido e 
gratificado: eis o porquê a empresa mandou 
realizar roupa técnica-esportiva, com a marca 
Valtellina, isto é, para os nossos ciclistas, tratando-
se de agasalhos e camisetas que doou àquele que 
podemos com razão definir como “o nosso time”.   
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VALTELLINA EN EL CONSORCIO 
INTELLIMECH: UN 2018 CADA 
VEZ MÁS INDUSTRIA 4.0

La participación de Valtellina en 
el Consorcio Intellimech - 
Kilometro Rosso está cada vez 
más relacionada con el creciente 
interés que la empresa tiene por 
el sector smart manufacturing, 
sobre todo teniendo en cuenta 
los nuevos proyectos previstos 
para el 2018. 

A VALTELLINA NO CONSÓRCIO 
INTELLIMECH: UM 2018 A 
CADA VEZ MAIS INDUSTRY 4.0

A participação da Valtellina no 
Consórcio “Intellimech - 
Kilometro Rosso”, configura-se a 
cada vez mais como algo 
sinérgico ao empenho crescente 
da empresa no âmbito smart 
manufacturing, também à luz dos 
novos projetos previstos para 
2018. 

REFORZAMOS EL DIÁLOGO 
“TRABAJANDO EN EQUIPO”

REFORCEMOS O DIÁLOGO 
ATRAVÉS DE UM “TRABALHO 
DE EQUIPE”

PEDALEAR JUNTOS 

PEDALEAR JUNTOS 

No sugestivo cenário do círculo GOLFE “Ai Colli di 
Bergamo”, disputou-se no último dia 7 de outubro 
o primeiro troféu “MILANI GOLF CUP”. Uma 
competição para especialistas no jogo, estruturada 
com a fórmula 18 buracos “stableford”. O evento 
foi idealizado e organizado pela Sociedade “Milani 
Giovanni&C.”, parceira da Valtellina pelo que diz 
respeito ao fornecimento de equipamentos 
elétricos e tecnológicos.  
A competição foi vencida pelo nosso Flavio 
Savoldelli. No momento da premiação, Flavio 
disse: “Tenho orgulho de ter representado a 
Valtellina protagonizando uma bela competição e 
demonstrando que, para a Valtellina, o 
desempenho deve ser sempre e só no máximo 
nível! Agradeço a empresa Milani por ter 
estendido o convite à nossa equipe. 
No entanto, gostaria de agradecer em primeiro 
lugar o meu “super caddy”, Giorgio Cattaneo. Foi 
uma grande honra ter do meu lado o Diretor de 
produção da Valtellina. Juntos, nos apaixonamos 
pela competição, e sobretudo nos divertimos. Foi 
um dia fantástico!” Parabéns para Flavio, por parte 
de todos “NoiMille”.

VENCEDORA NA GRAMA

GANADOR EN EL GREEN 
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trabajo, evaluar la validez de las decisiones 
tomadas e identificar nuevos factores de mejora 
tanto individuales como para el grupo de trabajo, 
que pueden ser aplicados transversalmente en la 
estructura de la empresa. 
A partir de estas premisas y convicciones, el 
presidente Gianpietro Valtellina ha decidido crear 
oportunidades de encuentro e intercambio, 
momentos estratégicos en los cuales se pueden 
compartir opiniones y recibir consejos útiles para 
todos. Especialmente quienes dirigen 
determinados grupos de trabajo o áreas 
organizacionales constituyen un punto de 
referencia fundamental para la Dirección, porque 
gracias a sus observaciones se pueden aplicar 
medidas fundamentales para mejorar el trabajo. Es 
por eso que la Presidencia, junto con la Dirección 
General, desean intensificar las ocasiones de 

Tais temáticas representam de fato o panorama mais 
envolvente e atual do empenho em ótica 4.0 das 
empresas manufatureiras: robótica colaborativa, 
novos sistemas de monitoramento das redes em 
ótica IoT, Virtual Augmented Reality, Additive 
Manufacturing, até mesmo com referência ao 
controle das instalações por parte dos técnicos 
responsáveis pela manutenção. As indicações que 
vieram à tona com base em “brianstorming” e 
confronto teórico, constituem agora “a matéria” 
gerida pelas comissões técnicas de trabalho. 
Para a Valtellina, a participação do Consórcio que 
reside no “Kilometro Rosso”, torna-se dessa forma, 
em 2018, mais interessante ainda, e irá permitir ter 
um retorno prático tanto no âmbito da pesquisa em 
sentido estrito, quanto na estruturação de planos de 
viabilidade e soluções gerenciáveis diretamente no 
mercado.

referência essencial para o management diretivo, 
pois de suas observações podem ser extraídos 
elementos fundamentais de melhora. Eis a razão 
pela qual a Presidência, em parceria com a Direção 
Geral, deseja intensificar as ocasiões de encontro, 
como ocorreu já ao longo de 2017, um ano de 
evolução bastante significativo também do ponto 
de vista dos novos recursos humanos inseridos no 
quadro da empresa. 
Após um primeiro encontro com o Presidente, os 
responsáveis de função, os assistentes técnicos e 
outras figuras operacionais, que ocorreu no último 
mês de agosto, seguiu ainda um seminário de 
respiro ainda maior, e mais estruturado na agenda 
dos trabalhos, que aconteceu no dia 29 de 
novembro. Há de se salientar também a escolha de 
manter esse segundo encontro fora dos 
costumeiros ambientes corporativos, a fim de 
sublinhar ulteriormente a importância do evento. 
À luz dos resultados positivos obtidos, também 
para 2018 está prevista a realização de reuniões 
desse tipo, capazes de fortalecer o trabalho de 
equipe. 

En el espectacular marco del círculo GOLF  “Ai 
Colli di Bergamo” se  realizó el pasado 7 de 
octubre el primer torneo “MILANI GOLF CUP”. 
Una competencia para expertos de este juego, 
realizada con la modalidad 18 hoyos stableford. La 
manifestación fue ideada y organizada por la 
sociedad “Milani Giovanni & C.”, partner de 
Valtellina en el sector de instalaciones eléctricas y 
tecnológicas. Ganó el torneo nuestro compañero 
Flavio Savoldelli. Al ser premiado, Flavio declaró: 
“estoy orgulloso de haber representado a 
Valtellina en esta hermosa competencia y de haber 
demostrado que para Valtellina ¡el rendimiento 
debe ser siempre y sólo el máximo! Agradezco a la 
empresa Milani por haber invitado a nuestro 
equipo. Pero sobre todo quiero agradecer a mi 
“super caddy” Giorgio Cattaneo. Ha sido un gran 
honor haber tenido a mi lado al Gerente de 
Producción de Valtellina. Juntos pusimos todo 
nuestro empeño y sobre todo nos divertimos 
mucho. ¡Fue una jornada fantástica!”. 
Felicitaciones a Flavio de parte de todos NoiMille.  

encuentro, como ya ocurrió durante el 2017, año 
de crecimiento muy importante también desde el 
punto de vista de los nuevos recursos humanos 
incorporados a la plantilla de la empresa.
Luego de un primer encuentro que se desarrolló el 
pasado mes de agosto entre el Presidente, los 
Gerentes, los asistentes técnicos y empleados que 
cumplen otros roles operativos, se realizó el 29 de 
noviembre un seminario aún más amplio que se 
estructuró en base a la agenda de trabajo. Es 
importante subrayar que se decidió organizar este 
segundo encuentro fuera del ámbito 
organizacional, para evidenciar aún más la 
importancia del acontecimiento. Teniendo en 
cuenta los positivos resultados obtenidos, también 
durante el 2018 se planea organizar reuniones de 
este tipo con el objetivo de reforzar el trabajo en 
equipo. 
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felice anno 

nuovo a tutto 
il mondo!
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El 2017 ha sido un año realmente especial; 
el 2018 será aún mejor.

¡Feliz Navidad y año nuevo a todo el mundo! 

O ano de 2017 foi realmente especial; 
2018 vai ser melhor ainda.

Feliz Natal e próspero ano novo para todo mundo!


