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Il punto di vista di...
Cesare Valtellina

In primo
piano

Le aziende che funzionano
sono come un meccanismo
d’orologio ben sincronizzato
Se andiamo a ricercare una metafora calzante di cosa
significa oggi essere un’azienda moderna e ben organizzata,
questa può essere trovata nel simbolo dell’orologio. Ora più
che mai, infatti, con l’introduzione di una simbiosi sempre
maggiore fra persone e tecnologie, l’azienda appare come
un meccanismo costituito da un concentrato di elementi di
precisione regolato da sistemi e procedure che controllano
i tempi e i metodi. Esattamente come un orologio, tante
funzioni e responsabilità diverse devono muoversi
perfettamente al proprio interno, fra loro connesse l’una
con le altre. La metafora risulta efficace anche guardando
all’esterno dell’azienda, perché tutti i meccanismi puntano
ad essere ben sincronizzati per realizzare un obiettivo:
comunicare precisione e fornire utilità a chi questo
meccanismo lo sceglie e lo utilizza. I clienti.
La grande complessità del “meccanismo azienda”
potrebbe generare quasi un senso di smarrimento a chi
lo vive dall’interno. Portare a domandarsi: cosa serve
effettivamente il mio lavoro? Cosa produce in termini di
valore oggettivo per l’azienda stessa e per i clienti? Sono in
sintonia con gli altri elementi, professionali e tecnologici,
che costituiscono “l’orologio aziendale”? Domande legittime,
considerando che l’azienda è un corpo vivo e organico che
per stare in salute e produrre performance elevate richiede
impegno da parte di ogni sua componente. Nello stesso
tempo l’attività di un sistema così organizzato dovrebbe
portare alla consapevolezza di quanto è importante ogni
singola funzione, ogni singolo gesto compiuto in azienda.
Chi regola e sovraintende questo delicato ma affascinante
meccanismo è il senso di responsabilità, che unito
alla professionalità formano i due perni centrali
dell’orologio aziendale. Le scelte dei singoli si muovono
contemporaneamente a tante altre. Sempre continuando
a percorrere questa metafora, è importante ricordare che
“l’olio speciale” che permette al meccanismo di “girare al
meglio” è la formazione.
Il rapporto simbolico è anche in questo caso calzante: l’olio,
come la formazione, richiede di essere dato periodicamente.
Un meccanismo aziendale che funziona è il risultato di un
costante divenire, una crescita continua, un work in progress
senza soste.
Ecco perché in Valtellina guardiamo alla formazione con
un’attenzione speciale, soprattutto ora che i mercati e le
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condizioni del lavoro ci sollecitano a crescere continuamente
in competenze e soprattutto nella capacità di stare al passo
con i tempi. Gli scenari di Industria 4.0 sicuramente lo
impongono. Ma non solo quelli. Dobbiamo essere proattivi e
competitivi anche nei nostri business storici, nei settori TLC,
che richiedono oggi un impegno formativo del tutto nuovo e
molto più intenso che nel passato. Non si tratta solo di saper
tecnicamente lavorare meglio. Si tratta di vivere l’azienda
proprio come un orologio che oggi non può permettersi di
stare indietro, di non fornire quelle risposte precise che i
nostri clienti si aspettano.

Cesare Valtellina
nominato Consigliere
nel Direttivo di AFIL –
Associazione Fabbrica
Intelligente Lombardia.
Lo scorso 29 maggio, Cesare Valtellina
è stato nominato consigliere nel
Cluster Tecnologico Lombardo per il
manifatturiero avanzato. La nomina non
solo è prestigiosa, ma anche rivolta alla
massima concretezza e decisamente
operativa, in quanto all’interno di
AFIL Cesare Valtellina rappresenterà
Intellimech, il Consorzio della meccatronica e dell’industria
4.0, del quale Valtellina SpA fa parte e che ha la propria sede
al polo Scientifico-Tecnologico del Kilometro Rosso. Un
incarico importante soprattutto in una fase di evoluzione
strategica verso la smart manufacturing. AFIL è infatti
una realtà che favorisce ricerca e innovazione nel settore
manifatturiero avanzato, promuovendo migliori pratiche e
tecnologie abilitanti. In particolare Mission di AFIL è quella di
creare una comunità stabile collegando imprese, Università,
Enti di Ricerca ed Associazioni, favorendone la loro
collaborazione, promuovendo progetti ed iniziative di ricerca
e innovazione. La nomina di Cesare Valtellina sottolinea
anche il crescente e sempre più qualificato impegno che la
nostra azienda sta rivolgendo verso i temi, le richieste e le
opportunità di Industry 4.0.

Valtellina promuove
la formazione
Un nuovo training sul tema “Assertività per lo sviluppo Personale e
Organizzativo”. Si svolgerà nel prossimo mese di ottobre il nuovo corso di
formazione dedicato a sviluppare le competenze interne per quanto riguarda il
dialogo positivo fra colleghi e reparti.
a vita organizzativa è esposta a continui
cambiamenti sia sul piano dei processi, sia su
quello dell’attribuzione di ruoli e responsabilità.
L’azienda che vuole fronteggiare i sempre nuovi scenari
ha quindi la necessità di evolvere costantemente e di
favorire lo sviluppo di nuove competenze interne. Diviene
quindi sempre più importante che il capitale umano
acquisisca la capacità di “potenziarsi e reingegnerizzarsi”
in maniera positiva e fortemente collaborativa; questo è
l’obiettivo principale del training che Valtellina proporrà
nel prossimo mese di ottobre ai propri responsabili
di funzione. Lo scopo non è solo quello di trasferire
competenze specifiche, ma soprattutto quello di
fornire precise metodologie per stimolare e favorire il
miglioramento personale ottenuto anche attraverso
il gioco di squadra e la risoluzione dei problemi di
“comunicazione/relazione” che fisiologicamente sono
presenti nelle aziende.
Anche questo nuovo training sarà strutturato con attività
seminariali in aula, alle quali seguirà un’attività a distanza
in e-learning. Questa formula, già sperimentata con
successo in Valtellina, determina diversi vantaggi, fra cui:
possibilità di effettuare maggior numero di esercitazioni
e un prolungato tempo di permanenza sui contenuti,
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possibilità di gestire molte esercitazioni a distanza con
tempi e orari funzionali all’organizzazione aziendale,
applicazione guidata nella propria realtà operativa di
quanto appreso in aula e set-up con il docente durante
i successivi incontri in presenza, migliore ripartizione
delle attività e ottimizzazione del tempo trascorso in aula.
Durante le attività a distanza viene inoltre richiesto ai
partecipanti di evidenziare le loro esigenze operative ed
esporre dei casi concreti da discutere in aula e risolvere
attraverso l’applicazione dei concetti appresi. Il percorso
didattico così strutturato consente di far emergere
aspetti operativi utili a comprendere e migliorare processi
aziendali e team building .

GLI ARGOMENTI GUIDA DEL NUOVO CORSO
> Assertività e Motivazione
> Leadership, followership e gestione del
cambiamento
> Comunicazione assertiva in chiave Gestione
Risorse Umane
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Focus

Open Fiber: una rete FTTH
grande e capillare

finalizzato nel corso dei prossimi mesi al completamento
dei processi autorizzativi da parte della Banca Europea
degli Investimenti-BEI. Si tratta di una delle più rilevanti
operazioni di Project Financing a livello europeo nel
settore delle TLC, affidata ad un consorzio di banche
altamente qualificate nella gestione di attività di questo
genere.
Il Consiglio di Amministrazione di Open Fiber ha inoltre

Elisabetta Ripa,
AD di Open Fiber

Open Fiber prosegue con intensità
nella realizzazione di una sua
infrastruttura interamente in fibra
ottica in modalità FTTH su tutto il
territorio nazionale.
Valtellina è fra le aziende di
riferimento per attuare questo
piano, importante non solo per le
TLC ma per l’intero scenario socioeconomico italiano.
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o sviluppo della rete in fibra di Open Fiber
è parte integrante ed essenziale del nuovo
Piano Industriale della società del Gruppo Enel
che prevede la copertura di circa 19 milioni di unità
immobiliari su tutto il territorio nazionale.
Il Piano interesserà 271 città e circa 7 mila comuni italiani,
con una previsione di investimento superiore a 6,5 miliardi
di Euro.
Nel corso del 2018 la società estenderà il perimetro delle
attività industriali nelle aree A e B fino a circa 100 comuni,
di cui 65 già con attività in corso e 700 cantieri aperti.
A questi comuni si aggiungono progressivamente quelli
inclusi nelle aree C e D. Il piano prevede l’investimento di
circa 1 miliardo di Euro l’anno nel prossimo triennio.
Il CDA di Enel Open Fiber ha anche approvato il
mandato di sottoscrizione con le banche BNP Paribas,
Société Générale e Unicredit per un Project Financing
da 3.5 miliardi di Euro, della durata di 7 anni, che sarà
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Fiber in diverse aree urbane, a seguito dell’aggiudicazione
di specifiche gare di appalto per la realizzazione della Rete
FTTH, comprensiva dell’attività di collegamento clienti in
zone facenti parti di aree A e B.
In tal senso l’Ing. Guido Garrone, Direttore Network
& Operations Cluster A&B Open Fiber ha tenuto a
sottolineare: “Il piano di cablaggio di Open Fiber è
imponente sia in termini economici sia per l’impatto
occupazionale sul territorio; le imprese che operano per
noi nei cantieri per la posa della fibra ottica sono parte
integrante e fondamentale del progetto, perché da loro
dipende la qualità del lavoro svolto. Il cablaggio in FTTH
(Fiber To The Home) delle maggiori città italiane e delle
aree a fallimento di mercato ha richiesto e richiederà
uno sforzo importante alle società che lavorano con noi,
erano anni che sul mercato non veniva presentato un
progetto così ambizioso. Valtellina spa è nostro partner in
numerose aree del Paese in cui abbiamo aperto cantieri
per la banda ultra larga, è un rapporto che speriamo di
consolidare grazie a progetti sempre più sfidanti per lo
sviluppo della nostra rete”.
Da segnalare che oltre ad alcune importanti città,
Valtellina si è da poco aggiudicata gare in diverse regioni
d’Italia (tra le quali la Lombardia) ricadenti nel progetto di
cablaggio delle aree C e D nelle quali realizzare una rete a
Banda Larga.
Considerando le ampie prospettive del piano di sviluppo
di Open Fiber, è prevedibile che la collaborazione si
mantenga quindi a 360 gradi.

preso atto dell’estensione degli accordi con Vodafone
sulle 271 città dei cluster A e B, che segue gli accordi già
raggiunti con Wind Tre e Sky sullo stesso perimetro.
Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber, ha
commentato: “Con il Piano Industriale e il finanziamento
Open Fiber ha dato il via a una nuova fase, che traguarda
l’accelerazione della realizzazione della rete FTTH nelle
principali città e nei comuni oggetto dei Bandi Infratel.
Open Fiber in pochi mesi ha dimostrato di essere un
interlocutore innovativo e competitivo nel mercato
dei servizi di telecomunicazione, coagulando intorno
al proprio modello di business wholesale - oltre alle
risorse finanziarie necessarie - clienti di rilievo, le migliori
competenze professionali ed i fornitori più qualificati.
La sfida è impegnativa e la collaborazione con le aziende
partner che si occupano di infrastrutture è ora più che mai
importante.”
Attualmente Valtellina sta effettuando lavori per Open
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Incontri

Valtellina e CISCO:
the future is now!
“La strategica collaborazione
con Valtellina Spa si traduce
in progetti innovativi che
vanno dalll’IoT allo smart
manufacturing. In un momento
di trasformazione digitale, come
quello che stiamo vivendo, è per
noi fondamentale poter contare
su partner qualificati e dinamici
come Valtellina Spa”.

Refreshing ICT
e networking
per il Gruppo
TESMEC

Giorgio Campatelli, Partner
Organization Leader di Cisco Italia.

Le capacità Valtellina di aggiornare e potenziare
le infrastrutture di rete in ambito industriale
si confermano con l’importante commessa
riguardante gli stabilimenti Tesmec.
La fondamentale evoluzione verso
la smart manufacturing e più in
generale il progresso delle potenzialità
IT e ICT di nuova generazione sta
sollecitando i gruppi industriali
più dinamici ad adeguare in tempi
rapidi le loro infrastrutture di rete,
nella corretta ottica della sempre
più stretta integrazione fra TLC,
apparati di networking e Industry
4.0. Caso molto significativo quello
del Gruppo Tesmec. Forte di 60
anni di esperienza il gruppo ha il
suo Headquarter a Grassobbio
(Bergamo) ed è principalmente attivo
nella progettazione, produzione e
commercializzazione di prodotti,
tecnologie e soluzioni integrate per
la realizzazione, manutenzione ed
efficienza di infrastrutture legate al
trasporto e la fornitura di energia,
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dati e materiali. Le linee di prodotto
sono: equipaggiamenti tesatura,
equipaggiamenti ferroviari, trencher e
surface miner, dispositivi elettronici e
sensori per la gestione, il monitoraggio
e l’automazione delle reti elettriche.
Attualmente il gruppo Tesmec dispone
di oltre 850 dipendenti, comprende
11 società nel mondo e opera con 6
stabilimenti produttivi, 4 in Italia, 1
in Francia ed 1 negli Stati Uniti, oltre
a 3 centri Ricerca e Sviluppo in Italia.
Sulle caratteristiche degli interventi
presso i propri stabilimenti, traccia
sinteticamente l’identità e gli scopi
del lavoro Andrea Miglietta, ICT
Manager di Tesmec: “L’intervento di
refreshing delle reti e infrastrutture
ICT interne da parte di Valtellina
è iniziato dal nostro stabilimento
storico di Grassobbio e ha compreso

l’aggiornamento tecnologico delle
linee, dei principali apparati di rete
e degli switch, in molteplici ambienti
direzionali, gestionali e tecnologicoproduttivi. Sulla base degli ottimi
risultati forniti da Valtellina, abbiamo
deciso che progressivamente la stessa
tipologia di intervento si estenderà
anche ad altri nostri stabilimenti
in Italia, cominciando da quello di
Monopoli (Bari) e coinvolgendo anche
la società Marais, realtà francese
del Gruppo con sede a Durtal. Sulla
base delle specifiche esigenze di ogni
singola unità territoriale valuteremo
insieme agli specialisti Valtellina
anche altri lavori di aggiornamento
tecnologico, soprattutto nella
integrazione fra TLC e sistemi
connessi agli sviluppi smart dei nostri
stabilimenti”.

La partecipazione di
Valtellina al CISCO
PARTNER EXPERIENCE
di Genova è il simbolo
di una collaborazione
sempre più attiva e
propositiva, come
dimostra anche la
sinergia nel caso degli
stabilimenti Tesmec.
Il team di Valtellina che ha partecipato
all’evento di Genova in compagnia di
due dei loro referenti in Cisco.
Da sinistra nella foto: Raffaele Fiumi,
Massimiliano Radici di Valtellina,
Giorgio Campatelli e Laura Volpi di
Cisco, Filippo Panzavolta di Valtellina.

Gli importanti interventi sulle
infrastrutture del gruppo industriale
Tesmec rappresentano un’ulteriore,
significativa testimonianza della
crescita del rapporto collaborativo
fra Valtellina e Cisco. Una vera e
propria partnership professionale,
con reciprochi scambi di esperienze
e sinergie di ordine ingegneristicoprogettuale, applicativo e
commerciale. Lo stesso contatto
conoscitivo fra Tesmec e Cisco ha
visto Valtellina come protagonista,
di cui Tesmec riconosce l’esperienza
anche a livello del network di
competenze e soluzioni. Nello
specifico caso degli stabilimenti
Tesmec sono state reciprocamente
individuate da Valtellina e Cisco
quelle soluzioni che hanno convinto
il cliente per potenzialità funzionali,

affidabilità e competitività.
A questo proposito Elena Galasso,
Territorial Sales Account Manager
di Cisco, sottolinea: “Il rapporto
collaborativo fra Cisco e Valtellina
è consolidato da tempo con grande
soddisfazione e cresce su vari fronti.
Attualmente lo sviluppo del mercato
Industry 4.0 si pone come principale
ambito d’azione per un futuro che è
già presente. La collaborazione con
Valtellina per quanto riguarda la
smart manufacturing è intensa e ci
sta dando grandi soddisfazioni”.
Queste prospettive sono state
ribadite anche durante il Cisco
Partner Experience, il più importante
evento Cisco dedicato ai suoi
partner in Italia, che si è svolto a
Genova il 15 e 16 maggio presso
il Centro Congressi situato negli
storici magazzini del Cotone. Un
momento di festa, certamente, ma
anche di lavoro, per fare il punto
su un mercato che sta vivendo
una fase di forte accelerazione,
con utenti finali che da una parte
devono continuare a gestire il
parco installato e dall’altra devono
affrontare lo sviluppo di nuove smart
solution, cavalcando il rapporto fra
TLC e automazione, digitalizzazione
e mondo cloud, IoT e tutti gli aspetti
di sicurezza collegati.
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Persone & Società
tramite i propri device. Si crea un processo virtuoso che
rappresenta davvero il futuro della relazione fra pubblico e
banca. Naturalmente questo non significa abbandonare la
consulenza diretta offerta dal nostro personale. Semmai il
contrario. La digitalizzazione permette infatti anche ai nostri
funzionari di dedicare attenzioni più qualificate ed efficienti
alle domande dei clienti. L’evoluzione si configura quindi
come una trasformazione molto più profonda e densa di
significati rispetto a un aggiornamento tecnologico.
Sempre per questo ci siamo rivolti alle sicurezze che offre
la professionalità Valtellina: metodi, tempi, risultati. Siamo
molto soddisfatti del lavoro fino a qui svolto insieme e che
si sta confermando in questi mesi nell’evoluzione di altre
decine di nostre filiali”.

UBI BANCA:
sempre più digitali
e vicini alle persone
Valtellina è stata incaricata di coadiuvare l’evoluzione IT e ICT delle filiali
di UBI BANCA che prevedono una nuova configurazione interna capace
di unire elevata funzionalità di servizio ed efficienza digitale.
gni giorno, in oltre 1.600 filiali nelle diverse regioni
italiane, l’organizzazione UBI Banca è impegnata
nel garantire a circa 4 milioni di clienti le migliori
soluzioni per rispondere alle loro necessità finanziarie e di
risparmio. La filosofia guida si basa sulla capacità di portare
a livello locale i servizi di una banca che pensa e opera a
livello globale.
Questo significa integrare le capacità della digitalizzazione
e dei servizi IT più evoluti all’interno di strutture
architettoniche che offrono alto confort e fanno sentire ogni
cliente a proprio agio.
La configurazione tradizionale della banca con i suoi
sportelli e uffici-box si modifica così in una configurazione
più friendly e allo stesso tempo più razionale. Su questi
principi UBI BANCA ha messo a punto uno specifico
progetto di aggiornamento tecnico-strutturale delle proprie
filiali che è in pieno svolgimento.

O
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Componente fondamentale del progetto la collocazione
presso le filiali di innovativi desk interattivi, che permettono
all’utente di svolgere in autonomia interrogazioni sul
rapporto con la propria banca, il mercato finanziario e
soprattutto usufruire di servizi on line nel modo più facile
e veloce. Sempre questa evoluzione ha sollecitato UBI
Banca a considerare l’eventuale necessità di un upgrade
più complessivo delle infrastrutture IT (reti e apparati) e del
cablaggio fra gli elementi costitutivi del sistema.
Un revamping modulato per ampiezza ed entità in base alle
esigenze specifiche delle singole filiali. Si è quindi rivolta
all’esperienza e capacità di Valtellina per effettuare gli
interventi necessari.
“Il processo di aggiornamento infrastrutturale delle nostre
filiali – afferma Stefano Moretti, fra i responsabili IT del
progetto – è iniziato con alcune location pilota, che hanno
dimostrato la validità del layout ipotizzato e ci hanno

permesso di capire meglio come ottimizzare l’intervento.
Importante fin da questa fase la collaborazione con gli
specialisti Valtellina, che hanno partecipato attivamente a
definire le procedure operative. Dopodiché siamo passati
ad applicare le linee progettuali in un primo lotto di 50
filiali che sono state totalmente aggiornate nelle scorse
settimane.
Entro la fine del 2018 completeremo i lavori in altre 200
filiali. Il piano prevede poi che entro i prossimi due/tre
anni tutte le nostre filiali saranno strutturate con la nuova
configurazione e potranno offrire quella elevata funzionalità
e quella positività di dialogo con la nostra utenza,
ulteriormente facilitata dalle opportunità digitali presenti
direttamente in filiale.
Da sottolineare inoltre che strutture e opportunità
come gli sportelli digitali, sono sinergici a quanto UBI
Banca offre a livello di servizi on line gestibile dall’utente
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Persone & Società

Evoluzione logistica
in Valtellina
Ha preso il via un importante
progetto di aggiornamento tecnico
e organizzativo finalizzato a rendere
i nostri magazzini più efficienti e
razionali, in sintonia con i princìpi della
fabbrica intelligente.
l focus del progetto di aggiornamento è rendere
progressivamente tutti i nostri magazzini, dislocati
in varie location In Italia e all’estero, strutturati e
organizzati su un nuovo e preciso lay-out che risponda
ai migliori principi di efficienza, competitività operativa e
sicurezza. Questo obiettivo è raggiungibile intervenendo
con professionalità e saggezza su due elementi fra loro
sinergici: lavoro quotidiano delle persone e impiego
coordinato delle tecnologie più adeguate.
Un percorso di ottimizzazione che si deve attuare su tutta la
filiera: arrivo dei materiali, stoccaggio, consegna alle squadre
di lavoro per i singoli cantieri. Ciò comporta di ripensare
determinati modelli di lavoro e affiancarli all’utilizzo sempre
più coinvolgente delle tecnologie IT, di cui fra l’altro in
Valtellina siamo specialisti.
Tutte le strutture logistiche Valtellina saranno fra loro
collegate in rete e si potrà avere una visione globale dello
scenario della presenza di materiali. Da questo obiettivo
base ne derivano molti altri, fra loro coordinati.
Per sviluppare nel modo più favorevole il progetto, è stato
nominato un coordinatore dello sviluppo logistico. Da
alcuni mesi Telemaco Tomalino sta occupandosi di rendere
attuative le finalità progettuali: “Ho iniziato il mio lavoro
verificando in modo analitico la situazione magazzino per
magazzino, per capire come sono ad oggi strutturati, nelle
loro potenzialità ma anche problematicità.
Chiaramente sussistono differenze tra nostri magazzini di

I
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I PUNTI SALIENTI DELL’EVOLUZIONE
• Elevare la professionalità del personale di magazzino
nella logica delle competenze specialistiche
• Standardizzare il lay-out di tutti i magazzini
con obiettivo razionalità, precisione, reperibilità
immediata
• Informatizzare completamente le dinamiche input e
output dei materiali
• Ottimizzare la gestione, il ricevimento, l’allocazione e
le consegne
• Promuovere la gestione per commessa
• Risolvere la presenza di materiali obsoleti
grandi dimensioni come Gorle e Napoli, e quelli più piccoli
di altre sedi territoriali. Lo scopo primario è comunque
pianificare una struttura ideale sulla quale basarsi. Oggi
la conosciamo bene e stiamo quindi passando con
progressione a rispondere a questi principi.
È un work in progress che prosegue ogni giorno,
coinvolgendo le persone e intervenendo sulle tecnologie.
Con la supervisione della Direzione Generale Valtellina e
la collaborazione diretta di Fabrizio Sandroni dell’ufficio
acquisti, la cui competenza e professionalità sono preziose,
siamo convinti di raggiungere ottimi risultati fin da
quest’anno”.

Concorso
Accademie
comunicazione
visiva: Valtellina
premia i vincitori
Sono stati assegnati i riconoscimenti
agli allievi delle realtà scolastiche e
universitarie che hanno partecipato al
Concorso “Benessere impresa” 2018,
promosso dalla[4.2]
società
di servizi SAEF
LA TOILETTE
e che ha visto nuovamente Valtellina in
qualità di Tutor-Sponsor.

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso un vero e proprio gioiello artistico:
la chiesa di San Giorgio a Brescia, nei pressi di Piazza Loggia. Al Concorso hanno
partecipato oltre 100 allievi di tre accademie di belle arti. Nella foto Filippo
Panzavolta consegna una delle borse di studio Valtellina a due studentesse premiate.

Secondo una recente indagine, il bagno è consi-

derato il luogo più social della casa o del posto di
el corso di una
intensa e simpatica cerimonia
lavoro. Vediamo allora come arredarlo al meglio
renderlo
unico e a
confortevole.
Il 73% delle
tenutasi lo per
scorso
6 giugno
Brescia, alla
persone che hanno partecipato allo studio hanno
presenza didichiarato
numerose
autorità
istituzionali
e
di passare
la maggior
parte del tempo
sui social
quando
si trovano
in bagno;ièpremi,
proprio lì,
personalità della cultura,
sono
stati
consegnati
infatti che chattano con gli amici e navigano sul
che hanno coinvoltoweb.
tre Èfra
le principali
accademie
anche
il luogo preferito
dalle persone di
tutto
il mondo
per scattarsi
i selfie.di Bergamo,
d’arte italiane: Scuola
d’arte
Andrea
Fantoni
Perché allora non “condividere” arte? Adesivi sugli
Accademia Santa Giulia
diche
Brescia
e Accademia
diun’opera
Belle
specchi
proiettano
il dipendente in
d’arte;
salviette per le mani
che simulano di
dei Idee,
veri
Arti di Verona. Come
Tutor-sponsor
del Concorso
e propri oggetti d’arte; distributore del sapone
unitamente alla società
Valtellina
liquidoPhoenix
che lascia Informatica,
intravedere un dipinto.
ha sottolineato come gli ottimi lavori presentati dagli
allievi delle tre accademie, siano in perfetta sintonia con
l’impegno di sviluppo costante del welfare aziendale. In
particolare per la crescita della cultura della sicurezza dei
propri dipendenti e collaboratori. Fare crescere la cultura
della sicurezza in azienda è un continuo work in progress,
che può essere incentivato proprio dallo “stare bene in
azienda”, come hanno evidenziato e confermato anche gli
elaborati del Concorso.
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Sicurezza: valore guida
per Valtellina
Niente è più importante
della salute e della
sicurezza di coloro che
lavorano in Valtellina.
Per ricordare e
promuovere questo
valore, è stata
messa a punto una
specifica campagna di
comunicazione interna.
utti gli incidenti e infortuni
possono essere prevenuti, e
quindi molti di essi scongiurati,
applicando adeguate attenzioni: da questo
concetto base, che da sempre costituisce
un elemento fondamentale della visione
imprenditoriale Valtellina, nasce la
campagna di comunicazione interna
destinata a sollecitare l’attenzione sul
valore assoluto della sicurezza. Perseguire
l’obiettivo incidenti e infortuni “zero”, è un
impegno che coinvolge tutti, al di là del ruolo
di ogni singolo componente del nostro team.
In Italia e nel mondo.
Chiaramente chi opera nei cantieri e lungo
le strade è più esposto a rischi di chi lavora
in ufficio, ma la cultura della sicurezza deve
essere davvero a 360 gradi e coinvolgere tutti.
È infatti importante che ogni dipendente e
collaboratore Valtellina solleciti l’attenzione
verso il tema della prevenzione da incidenti e
infortuni. Prima di tutto parlando con i propri
colleghi, senza reticenze o imbarazzo.
Spesso basta dare un consiglio corretto o
ricordare le regole base del lavorare in sicurezza
per evitare che una disattenzione o una
sottovalutazione si traducano in tragedie.
Su queste basi di consapevolezza e necessità di
crescita complessiva della cultura della sicurezza, Valtellina
ha promosso e sta attuando una campagna mirata di
comunicazione interna che vuole sensibilizzare tutti e
sempre meglio su cosa significhi lavorare in sicurezza. In
questo senso la campagna mette in evidenza le condizioni e
le necessità in tre situazioni tipiche dove il rischio è sempre
in agguato: le attività che si svolgono in altezza, i lavori in
spazi confinati, la guida dei veicoli.
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La solidarietà del team Valtellina non ha frontiere
ra le iniziative di solidarietà che vengono
periodicamente attuate dai dipendenti
Valtellina in Italia segnaliamo l’aiuto al progetto di
Komasia 38, che sostiene associazioni impegnate a favore di
bambini che vivono situazioni di grave difficoltà.
I fondi recentemente raccolti fra i dipendenti sono così
giunti alla onlus “Dottor Sorriso”, che si prefigge di rendere
più serena la degenza dei bambini in ospedale, attraverso
la clownterapia. Ogni settimana i Dottor Sorriso visitano
i reparti pediatrici. Con uno scherzo, un gioco, una magia
accompagnano i bambini nel periodo del ricovero, li
aiutano a evadere dalla tristezza e dalla paura. Sempre a
tutela dei minori, la solidarietà Valtellina valica l’Oceano
Atlantico e porta speranza nella favela di Manguinhos a Rio
de Janeiro, in Brasile. La “Casa del Sorriso”, fondata e gestita
dalla Fondazione Onlus bergamasca CESVI - Cooperazione
e Sviluppo - promuove attività artistiche, educative e
culturali come strumento di crescita e solidarietà, offrendo
l’opportunità di percorsi formativi per molti giovani, oltre
a fornire loro un ambiente protetto in cui trovare supporto
psicologico, sociale e legale. Molto frequentato, in particolare,
è il laboratorio di musica, che offre corsi per bambini e giovani.
Grazie alla donazione dei dipendenti Valtellina si sono potuti
finanziare, per ora, corsi per 50 ragazzi, strappandoli alla vita di
strada. Nel mese di marzo, un rappresentante di Valtellina do
Brasil, Stefano Galafassi, è stato in visita alla Casa del Sorriso,
dove è stato accolto con gratitudine dalla responsabile di
progetto Elizabeth Campos Silva e ha potuto verificare di
persona la qualità e l’importanza del lavoro che si sta facendo.

T

Dalle iniziative in Italia a quelle Oltreoceano,
l’aiuto dei dipendenti Valtellina offre un
sostegno concreto a tanti bambini in difficoltà.

Sopra, un nutrito gruppo di “Dott. Sorriso”, attivi in 18 strutture ospedaliere
distribuite in diverse regioni. Sotto, alcuni formatori e ragazzi delle favelas di Rio con i
collaboratori di Valtellina do Brasil – Marcos Ponchano e Stefano Galafassi.
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PÁGINA 2
LAS EMPRESAS QUE FUNCIONAN
SON COMO EL MECANISMO DE
UN RELOJ BIEN SINCRONIZADO
Si buscamos una metáfora que explique lo que significa
hoy ser una empresa moderna y bien organizada, esta es
la de un reloj. Ahora más que nunca, con la simbiosis
cada vez mayor que existe entre personas y tecnología,
la empresa es un mecanismo conformado por un
conjunto de elementos de precisión, regulados por
sistemas y procedimientos que controlan los tiempos y
los métodos. Exactamente como un reloj, muchas
funciones y diferentes responsabilidades deben
moverse perfectamente en su interior,
interrelacionadas unas con otras. La metáfora es eficaz
para explicar también lo que sucede fuera de la
empresa, porque todos los mecanismos deben estar
bien sincronizados para cumplir un objetivo: comunicar
precisión y proporcionar utilidad a quienes lo eligen y
utilizan. Los clientes.
La gran complejidad del “mecanismo empresa” podría
generar incluso un sentido de confusión en quienes
viven esta experiencia desde adentro. Hacer que se
pregunten ¿para qué sirve efectivamente mi trabajo?,
¿qué produce en términos de valor objetivo para la
empresa y para los clientes?, ¿estoy en sintonía con los
otros elementos profesionales y tecnológicos que
forman parte del “reloj organizacional”?. Preguntas
legítimas, teniendo en cuenta que la empresa es un
cuerpo vivo y orgánico y que para estar sano y producir
buenos resultados exige esfuerzo de parte de cada uno
de sus miembros. Al mismo tiempo, en un sistema
organizado de esta manera, hay que ser conscientes de
la gran importancia que tienen cada una de las funciones
y cada una de las acciones realizadas en la empresa. El
que regula y supervisa este delicado pero fascinante
mecanismo es el sentido de responsabilidad, que junto
con la profesionalidad constituyen los dos ejes centrales
del reloj organizacional. Las decisiones individuales se
mueven contemporáneamente junto con muchas otras.
Siguiendo con esta metáfora, es importante recordar

PÁGINA 2
AS EMPRESAS QUE FUNCIONAM
SÃO COMO O MECANISMO DE
UM RELÓGIO BEM
SINCRONIZADO
Se formos buscar uma metáfora adequada do que
significa, hoje em dia, ser uma empresa moderna e bem
organizada, pois isto pode ser representado pelo
símbolo do relógio. Agora mais do que nunca, com a
introdução de uma simbiose a cada vez mais forte entre
pessoas e tecnologias, a empresa aparece como um
mecanismo construído por um conjunto de elementos
de precisão, regulado por sistemas e procedimentos que
controlam o tempo e os métodos. Isto é, exatamente
como um relógio, tantas funções e responsabilidades
diversas tendo de se mover perfeitamente, estritamente
interligadas entre si. A metáfora resulta eficaz até
mesmo olhando para além da realidade empresarial,
pois todos os mecanismos visam atingir a sincronização
ideal para realizar um objetivo: comunicar precisão e
assegurar certa utilidade a quem escolhe e utiliza dito
mecanismo, ou seja, os clientes.
A grande complexidade do “mecanismo empresa”
poderia até vir a gerar quase uma sensação de
desorientação em quem o vivencia diretamente, de
dentro. Poderia levar a se perguntar: qual é a real
utilidade do meu trabalho? O que ele produz em termos
de valor objetivo para a empresa e para os clientes?
Estou em sintonia com os demais elementos,
profissionais e tecnológicos, que constituem o “relógio
corporativo”? Trata-se de questões legítimas,
considerando que a empresa é um corpo vivo e orgânico
que, para poder continuar saudável e produzir um
desempenho elevado, demanda certo
comprometimento a cada um de seus componentes. Ao
mesmo tempo, a atividade de um sistema tão
organizado, deveria levar à conscientização de quão
importante seja cada função, cada um dos gestos e
ações realizadas na empresa.
O que regula e disciplina esse tanto delicado quanto
fascinante mecanismo, é o senso de responsabilidade
que, juntamente ao profissionalismo, formam os dois

que el “aceite especial” que permite que el mecanismo
“gire de la mejor manera” es la formación. La relación
simbólica también en este caso es adecuada: el aceite,
como la capacitación, debe ser aplicado periódicamente.
Un mecanismo organizacional que funciona es el
resultado de una constante evolución, un crecimiento
continuo, un trabajo en desarrollo permanente, sin
interrupciones. Es por eso que en Valtellina
consideramos la formación como un factor fundamental,
sobre todo ahora que los mercados y las condiciones de
trabajo exigen que desarrollemos continuamente
nuevas competencias y que tengamos la capacidad de
adaptarnos permanentemente a los cambios. Los
mercados relacionados con la Industria 4.0 imponen
esta filosofía de trabajo. Pero no solo ellos. Tenemos que
ser proactivos y competitivos también en nuestros
negocios históricos, en los sectores TLC, que
actualmente exigen una capacitación completamente
nueva y mucho más intensa que en el pasado. No se trata
solamente de saber trabajar mejor desde el punto de
vista técnico. Se trata de percibir la empresa justamente
como un reloj que no puede permitirse estar atrasado y
que debe brindar las respuestas precisas que nuestros
clientes se esperan.

CESARE VALTELLINA FUE
NOMBRADO MIEMBRO DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE AFIL –
ASOCIACIÓN FÁBRICA
INTELIGENTE DE LOMBARDÍA.
El pasado 29 de mayo, Cesare Valtellina fue
nombrado miembro del Grupo Tecnológico
Lombardo que se ocupa de la manufactura
avanzada. La designación es importante no solo
por el prestigio que implica sino también porque es
un rol concreto y ejecutivo ya que Cesare Valtellina
representará en AFIL a Intellimech, el Consorcio
de la mecatrónica y de la Industria 4.0 del que
Valtellina SpA forma parte y que tiene su sede en el
polo Científico-Tecnológico del Kilómetro Rojo. Un
encargo importante sobre todo en una fase de
evolución estratégica hacia la manufactura
inteligente. De hecho AFIL es una organización que
impulsa la investigación y la innovación en el sector

alicerces principais do “relógio” empresa. As escolhas
dos indivíduos se movem contemporaneamente a tantas
outras. Ainda continuando a percorrer essa metáfora,
vale lembrar que o “óleo lubrificante especial” que faz
com que o mecanismo possa “girar da melhor maneira
possível”, é a formação.
A relação simbólica se encaixa, nesse caso também, à
perfeição: o óleo lubrificante, assim como a formação,
deve ser aplicado periodicamente. Um mecanismo
corporativo funcionante é o resultado de uma
progressão constante, de um crescimento contínuo, um
“work in progress” ininterrupto.
Eis o porquê na Valtellina olhamos para a formação com
uma atenção especial, ainda mais neste momento em
que os mercados e as condições de trabalho nos
demandam que cresçamos continuamente no tocante às
competências e à capacidade de nos mantermos
atualizados. Os cenários da Industria 4.0 impõem-no. E
isto ocorre não apenas em função de tais cenários.
Precisamos ser proativos e competitivos também no que
tange aos nossos setores tradicionais de business, no
campo das telecomunicações, que demandam hoje em
dia um empenho formativo completamente novo e, além
do mais, muito mais intenso do que no passado. Não se
trata apenas de saber trabalhar melhor do ponto de
vista técnico. Se trata de vivenciar a empresa
exatamente como um relógio, o qual hoje não pode se
dar ao luxo de ficar para trás, de não saber garantir
aquelas respostas precisas que os nossos clientes
esperam.

CESARE VALTELLINA NOMEADO
CONSELHEIRO DO DIRETIVO DA
AFIL – ASSOCIAÇÃO FÁBRICA
INTELIGENTE LOMBARDIA.
No último dia 29 de maio, Cesare Valtellina foi
nomeado conselheiro no Cluster Tecnológico
Lombardo para o manufatureiro avançado. A
nomeação não representa apenas algo prestigioso,
sendo também algo voltado para a máxima
concretude, uma escolha claramente operacional,
pois na AFIL Cesare Valtellina estará
representando Intellimech, o Consórcio da
mecatrônica e da indústria 4.0 do qual a Valtellina
SpA faz parte, e que tem a sua sede situada dentro

de la manufactura avanzada, fomentando mejores
metodologías de trabajo y el uso de nuevas
tecnologías. Específicamente la Misión de AFIL es la
de crear una comunidad estable, poniendo en
contracto empresas, universidades, centros de
investigación y asociaciones, favoreciendo la
colaboración, promoviendo proyectos e ideas de
investigación e innovación. El nombramiento de
Cesare Valtellina evidencia también el creciente y
cada vez más cualificado empeño que nuestra
empresa está destinando a estos temas, las
demandas y las oportunidades de la Industria 4.0.

PÁGINA 3
VALTELLINA PROMUEVE
LA FORMACIÓN
Una nueva capacitación sobre el
tema “asertividad para el
desarrollo personal y
organizacional”. Se realizará el
próximo mes de octubre el nuevo
curso dedicado a desarrollar las
competencias internas
relacionadas con la comunicación
positiva entre compañeros de
trabajo y los distintos
departamentos.
La vida organizacional está expuesta a continuos
cambios, desde el punto de vista de los procesos, de la
atribución de roles y responsabilidades. Toda empresa
que pretenda afrontar los nuevos escenarios que
emergen tiene que evolucionar continuamente y
favorecer el desarrollo de nuevas competencias
internas. Es cada vez más importante que el capital
humano adquiera la capacidad de “potenciarse y

do polo Científico-Tecnológico do
“Kilometro Rosso”. Trata-se de um
cargo importante, isto é, sobretudo
em uma fase de evolução estratégica
rumo à “smart manufacturing”. AFIL é
uma realidade que promove pesquisa
e inovação no setor manufatureiro
avançado, impulsionando processos
aprimorados e tecnologias
habilitantes. Em particular, a missão
da AFIL consiste em criar uma
comunidade estável conectando
empresas, Universidades, Entes de
Pesquisa e Associações, promovendo
a colaboração entre tais elementos,
promovendo projetos e iniciativas de pesquisa e
inovação. A designação de Cesare Valtellina destaca
também o empenho crescente e a cada vez mais
qualificado que a nossa empresa está canalizando
para as temáticas, as demandas e as oportunidades
da Industry 4.0.

PÁGINA 3
A VALTELLINA PROMOVE
A FORMAÇÃO
Um novo treinamento sobre o tema
“Assertividade para o
desenvolvimento Pessoal e
Organizacional”. Irá acontecer no
próximo mês de outubro o novo
curso de formação dedicado a
desenvolver as competências
internas pelo que diz respeito ao
diálogo positivo entre colegas e
departamentos.
A vida organizacional é exposta a mudanças constantes
tanto do ponto de vista dos processos, quanto pelo que
diz respeito à atribuição de funções e responsabilidades.

actualizarse” de manera positiva y altamente
colaborativa; este es el objetivo principal del plan de
capacitación que Valtellina propondrá el próximo mes
de octubre a los jefes de departamentos. El objetivo no
es solo el de ofrecer competencias específicas, sino ante
todo el de brindar metodologías precisas para estimular
y fomentar el crecimiento personal también a través del
juego en equipo y la solución de problemas de
“comunicación/relación” que naturalmente están
presentes en las empresas.
Esta nueva capacitación estará organizada con
seminarios presenciales que serán complementados con
actividades de educación a distancia. Esta fórmula, que
ya ha sido experimentada con éxito en Valtellina,
presenta diferentes ventajas entre las que se destacan la
posibilidad de efectuar un mayor número de ejercicios y
tratar los temas durante un tiempo más prolongado;
realizar diversas actividades a distancia con tiempos y
horarios adecuados a la organización empresarial;
aplicar de manera guiada en cada lugar de trabajo los
conceptos abordados, que posteriormente son
discutidos durante las lecciones presenciales con el
docente; mejorar la distribución de las actividades
didácticas y optimizar el tiempo transcurrido en aula.
Durante las actividades didácticas a distancia se les pide
a los participantes que compartan las necesidades que
perciben en su lugar de trabajo y que expongan casos
concretos para discutir en el aula y para resolver a través
de la aplicación de los conceptos tratados. El programa
didáctico organizado de esta manera permite que surjan
aspectos que pueden ser útiles para comprender y
mejorar los procesos organizacionales y para promover
la consolidación de equipos de trabajo.

LOS PRINCIPALES TEMAS DEL
NUEVO CURSO
> Asertividad y motivación
> Liderazgo, seguidores y gestión del
cambio
> Comunicación asertiva en la gestión
de RR.HH.

A empresa que queira enfrentar os novos cenários, tem
a necessidade de evoluir constantemente, favorecendo
o desenvolvimento de novas competências internas.
Destarte, torna-se a cada vez mais importante que o
capital humano adquira a capacidade de “se potenciar e
se reestruturar” de maneira positiva e fortemente
colaborativa; é esse o objetivo principal do treinamento
que a Valtellina irá propor no próximo mês de outubro
aos seus responsáveis de função. O objetivo não é
apenas de transferir competências específicas, mas
principalmente de fornecer metodologias precisas para
estimular e favorecer o aprimoramento pessoal obtido
também através do jogo de equipe, além da resolução de
problemas de “comunicação/relação” que
fisiologicamente estão presentes dentro das empresas.
Esse novo treinamento será estruturado desta forma:
irá propor seminários e atividades de laboratório na sala
de aula, e ainda uma sucessiva atividade à distância de
e-learning. Este formato, já experimentado com êxito na
Valtellina, determina diversas vantagens, dentre elas: a
possibilidade de efetuar um maior número de
exercitações e um prolongado tempo de estudo pelo
que diz respeito às temáticas de conteúdo, e ainda a
possibilidade de gerir um elevado número de
exercitações à distância com duração e horários
funcionais à organização empresarial: além disto, a
aplicação guiada, dentro da realidade operacional
específica, de tudo que se aprendeu na sala de aula, e
set-up com o docente durante os encontros presenciais
sucessivos, e uma melhor repartição das atividades e
otimização do tempo transcorrido dentro da sala de
aula. Durante as atividades à distância, pede-se aos
participantes de evidenciar quais são as suas exigências
operacionais, e de expor alguns casos concretos a serem
debatidos na sala de aula e solucionados através da
aplicação dos conceitos aprendidos. O percurso didático
assim estruturado, faz com que possam vir à tona
aspectos operacionais úteis a compreender e
aperfeiçoar processos corporativos e “team building”.

OS TÓPICOS PRINCIPAIS DO NOVO
CURSO
> Assertividade e Motivação
> Liderança, followership e gestão das
mudanças
> Comunicação assertiva em chave
Gestão dos Recursos Humanos

PÁGINA 4/5
OPEN FIBER: UNA RED FTTH
GRANDE Y CAPILAR
Open Fiber sigue con énfasis la
realización de su infraestructura
completamente cableada con fibra
óptica FTTH, a lo largo de todo
territorio nacional. Valtellina es una
de las principales empresas que se
ocupan del desarrollo de este
proyecto, importante no solo para
las TLC sino también para todo el
contexto socioeconómico italiano.
El desarrollo de la red de fibra de Open Fiber es una
parte esencial del nuevo Plan Industrial de la sociedad
del Grupo Enel que prevé la cobertura de alrededor
de 19 millones de unidades inmobiliarias distribuidas
en todo el territorio nacional. El plan involucrará 271
ciudades y cerca de 7.000 municipios italianos, con
una inversión superior a 6,5 mil millones de euros.
Durante el año 2018 la sociedad extenderá el
perímetro de las actividades industriales a las áreas A
y B, alcanzando a aproximadamente 100 municipios,
de los cuales 65 ya presentan trabajos en curso y 700
tienen obradores abiertos. A estos municipios se
suman progresivamente los incluidos en las áreas C y
D. El plan prevé la inversión de alrededor mil millones
de euros al año en los próximos tres años.
El CDA de Enel Open Fiber también aprobó la
solicitud a los bancos BNP Paribas, Société Générale y
Unicredit para la Financiación de Proyecto, por un
monto de 3.5 mil millones de euros, con una duración
de 7 años, que se concretizará en los próximos meses
cuando terminen los procedimientos de autorización
por parte del Banco Europeo de Inversiones - BEI. Se
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OPEN FIBER: UMA REDE FTTH
GRANDE E CAPILAR
Open Fiber prossegue
intensamente com a realização da
sua infraestrutura inteiramente em
fibra ótica em modalidade FTTH,
em todo o território nacional.
A Valtellina situa-se entre as
empresas que são referência para a
atuação deste plano, que é
importante não apenas para o
setor das telecomunicações, mas
ainda para o cenário
socioeconômico italiano como um
todo.
O desenvolvimento da rede em fibra de Open Fiber é
parte integrante e essencial do novo Plano Industrial
da Sociedade do Grupo Enel, que prevê a cobertura de
cerca de 19 milhões de unidades imobiliárias
espalhadas por todo o território nacional.
O Plano irá envolver 271 cidades e cerca de 7 mil
municípios italianos, com uma previsão de
investimento superior a 6,5 bilhões de Euros.
Ao longo de 2018 a Sociedade irá estender o
perímetro das atividades industriais nas áreas A e B
até envolver cerca de 100 municípios, dentre eles 65
tendo atividades já em andamento, e 700 canteiros de
obra abertos.
Além desses municípios, há de se acrescentar
progressivamente os que estão incluídos nas áreas C e
D. O plano prevê o investimento de aproximadamente
1 bilhão de Euros ao ano ao longo do próximo triênio.
O Conselho de Administração da Enel Open Fiber
aprovou ainda o mandato de subscrição com os
bancos BNP Paribas, Société Générale e Unicredit,
para um Project Financing no valor de cerca de 3.5

trata de una de las más importantes operaciones de Financiación
de Proyecto a nivel europeo en el sector TLC, adjudicada a un
consorcio de bancos altamente cualificados en la gestión de este
tipo de actividades. El Consejo de Administración de Open Fiber
además aceptó la extensión de los contratos con Vodafone que
involucra a 271 ciudades de los grupos A y B, que completa los
acuerdos ya establecidos con Wind Tre y Sky dentro del mismo
perímetro. Elisabetta Ripa, Administradora Delegada de Open
Fiber, declaró: “con este Plan Industrial y este financiamiento, Open
Fiber ha comenzado una nueva fase que tiene como meta la
aceleración de la realización de la red FTTH en las principales
ciudades y en los municipios que forman parte de los concursos
Infratel. Open Fiber en pocos meses ha demostrado ser un
interlocutor innovador y competitivo en el sector de servicios de
telecomunicaciones, sumando a su modelo de venta mayorista –
además de los recursos financieros necesarios- clientes
importantes, las mejores competencias profesionales y los
proveedores más calificados del mercado. El desafío es grande y la
colaboración con las empresas que trabajan con nosotros en la
parte de infraestructuras es ahora más que nunca fundamental.”
Actualmente Valtellina está realizando trabajos para Open Fiber en
diferentes áreas urbanas, después de la adjudicación de las
específicas licitaciones para el desarrollo de la Red FTTH, que
incluyen las obras de conexión de los clientes de zonas que forman
parte de las áreas A y B. En este sentido el Ing. Guido Garrone,
Director Network & Operations Cluster A&B Open Fiber ha
subrayado que: “el plan de cableado de Open Fiber es imponente
sea en términos económicos que por el impacto ocupacional que
genera en el territorio; las empresas que trabajan para nosotros en
los obradores ocupándose del tendido de la fibra óptica son una
parte fundamental del proyecto, porque de ellas depende la calidad
del trabajo hecho. El cableado de fibra hasta el hogar FTTH de las
más grandes ciudades italianas y de las áreas no rentables para el
mercado ha solicitado y seguirá solicitando un esfuerzo importante
a las empresas que trabajan con nosotros, hacía años que en el
mercado no existía un proyecto tan ambicioso. Valtellina SpA
trabaja con nosotros en numerosas áreas del país donde hemos
abierto obradores para desarrollar la banda ultra ancha, es una
relación comercial que esperamos que se consolide gracias a
proyectos cada vez más desafiantes para el desarrollo de nuestra
red.” Cabe destacar que además de algunas importantes ciudades,
recientemente Valtellina ha ganado licitaciones en diferentes
regiones de Italia (entre ellas Lombardía) que forman parte del
proyecto de cableado de las áreas C y D en las que hay que realizar
una red de Banda Ancha.
Tendiendo en cuenta las amplias prospectivas del plan de
desarrollo de Open Fiber, se prevé que la colaboración comercial se
consolide por lo tanto a 360 grados.

bilhões de Euros, cuja duração será de 7 anos, e que visa atingir - ao
longo dos próximos meses - a finalização dos processos
autorizativos por parte do Banco Europeu dos Investimentos-BEI.
Trata-se de uma das mais relevantes operações de “Project
Financing” ao nível europeu, no setor das telecomunicações, que
conta com o apoio de um consórcio de bancos altamente
qualificados na gestão de atividades desse tipo.
O Conselho de Administração da Open Fiber tomou conhecimento
ainda da extensão dos acordos com Vodafone às 271 cidades dos
cluster A e B, que segue as parcerias fechadas com Wind Tre e Sky
no mesmo perímetro.
Elisabetta Ripa, CEO da Open Fiber, declarou: “Com o Plano
Industrial e o financiamento, Open Fiber iniciou uma nova fase,
visando a aceleração da realização da rede FTTH nas principais
cidades e nos municípios objeto dos Editais Infratel.
A Open Fiber, em poucos meses, deu mostras de ser um
interlocutor inovador e competitivo no mercado dos serviços de
telecomunicação, juntando em torno do seu modelo de business
wholesale - além dos recursos financeiros necessários - clientes de
relevo, as melhores competências profissionais, e os fornecedores
mais qualificados. O desafio é complicado, e a colaboração com as
empresas parceiras que se ocupam de infraestruturas é, agora mais
do que nunca, fundamental.” Atualmente a Valtellina está
realizando trabalhos para Open Fiber em diversas áreas urbanas,
após a adjudicação de licitações específicas para a realização da
Rede FTTH, que inclui a atividade de conexão clientes em regiões
que fazem parte de área A e B. Neste sentido, o Engenheiro Guido
Garrone, Diretor Network & Operations Cluster A&B Open Fiber,
fez questão de salientar que: “O plano de cabeamento da Open
Fiber é imponente tanto em termos econômicos quanto pelo que
diz respeito ao impacto no tocante à oferta de emprego no
território; as empresas que atuam e trabalham para nós nos
canteiros, cuidando da instalação de fibra ótica, são parte
integrante e fundamental do projeto, uma vez que a qualidade do
trabalho desenvolvido depende delas. O cabeamento em FTTH
(Fiber To The Home) das maiores cidades italianas e das áreas de
falência do mercado, tem demandado e irá demandar um esforço
importante às Sociedades que trabalham conosco, pois fazia anos
que no mercado não vinha sendo apresentado um projeto tão
ambicioso. A Valtellina Spa é nossa parceira em inúmeras áreas do
país onde abrimos canteiros de obra para a ultra banda larga,
tratando-se de uma relação que esperamos consolidar graças a
projetos a cada vez mais desafiadores para o desenvolvimento da
nossa rede”. Vale destacar que, além de algumas importantes
cidades, a Valtellina ganhou recentemente licitações em diversas
regiões da Itália (dentre elas, a Lombardia) relativas ao projeto de
cabeamento das áreas C e D, onde realizar uma rede de Banda
Larga. Considerando as amplas perspectivas do plano de
desenvolvimento de Open Fiber, é previsível que a parceria
permaneça, portanto, em 360 graus.
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PÁGINA 6/7
MODERNIZACIÓN DE TIC
Y REDES DEL GRUPO TESMEC
Las capacidades que posee
Valtellina para modernizar y
potenciar las infraestructuras de
red en el ámbito industrial quedan
demostradas con las importantes
obras realizadas en los
establecimientos Tesmec.

PORTUGUÊS

La importante evolución hacia la manufactura
inteligente y en general el desarrollo de las
potencialidades IT y TIC de nueva generación están
provocando que los grupos industriales más dinámicos
tengan que adecuar rápidamente sus infraestructuras
de red para lograr una estrecha integración entre TLC,
dispositivos de red e Industria 4.0. Un caso significativo
es el del Grupo Tesmec. Con 60 años de experiencia el
grupo tiene su Casa Madre en Grassobbio (Bérgamo) y
trabaja principalmente en el sector de diseño,
producción y comercialización de productos,
tecnologías y soluciones integradas para la realización,
mantenimiento y eficiencia de infraestructuras
relacionadas con el transporte y el suministro de
energía, datos y materiales. Las líneas de productos
son: equipos para tendido de cables, equipos
ferroviarios, excavadoras y equipos de minería de
superficie, dispositivos electrónicos y sensores para la
gestión, el control y la automatización de redes
eléctricas. Actualmente el Grupo Tesmec cuenta con
más de 850 empleados, está compuesto por 11
sociedades en el mundo y posee 6 establecimientos
productivos, 4 en Italia, 1 en Francia y 1 en EE.UU.,
además de 3 centros de Investigación & Desarrollo en
Italia. Sobre las características y los objetivos de las
obras realizadas en sus establecimientos, habla
sintéticamente Andrea Miglietta, TIC Manager de
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RENOVAÇÃO DAS TECNOLOGIAS
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO, E NETWORKING
PARA O GRUPO TESMEC
As capacidades da Valtellina em
atualizar e potencializar as
infraestruturas de rede em âmbito
industrial, se confirmam com a
importante obra relativa às
estruturas Tesmec.
A fundamental evolução rumo à “smart manufacturing”
e mais em geral o progresso das potencialidades IT
(Information Tecnology) e ICT (Information and
Communication Tecnology) de nova geração, vem
solicitando os grupos industriais mais dinâmicos para
que provejam à adequação de suas infraestruturas de
rede a curto prazo, isto é, na ótica correta da integração
a cada vez mais estreita entre telecomunicações,
sistemas de networking e Industry 4.0. O caso do
Grupo Tesmec é neste sentido bastante significativo.
Tendo acumulado 60 anos de experiência no setor, o
grupo tem seu Headquarter sito em Grassobbio
(Bérgamo), e é ativo principalmente no setor de
projetação, produção e comercialização de produtos,
tecnologias e soluções integradas para a realização,
manutenção e eficiência de infraestruturas atreladas
ao transporte e ao abastecimento de energia, de dados
e materiais. As linhas de produto são: equipamentos
para o tensionamento dos cabos, equipamentos
ferroviários, trencher e surface miner, dispositivos
eletrônicos e sensores para a gestão, o monitoramento
e a automação de redes elétricas. Atualmente o grupo
Tesmec tem mais de 850 funcionários, inclui 11
Sociedades no mundo e atua através de 6 polos
produtivos, sendo 4 na Itália, 1 na França e 1 nos
Estados Unidos, além de 3 centros de Pesquisa e
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Tesmec: “el trabajo de modernización de las redes y de
las infraestructuras TIC internas que está realizando
Valtellina comenzó en nuestro establecimiento
histórico de Grassobbio e incluyó la actualización
tecnológica de las líneas y de los principales aparatos
de redes tanto activos como pasivos, en múltiples
ambientes de dirección, gestión y tecnológicoproductivos. Considerando los excelentes resultados
obtenidos por Valtellina, hemos decidido que
extenderemos progresivamente la misma tipología de
trabajo a los otros establecimientos de Italia,
comenzando por el de Monopoli (Bari) e involucrando
también a la sociedad Marais, empresa francesa del
Grupo con sede en Durtal. Teniendo en cuenta las
exigencias concretas de cada una de las unidades
territoriales evaluaremos junto con los expertos de
Valtellina también otros trabajos de modernización
tecnológica, sobre todo los referidos a la integración
entre TLC y sistemas relacionados con la evolución
inteligente de nuestros establecimientos.”

VALTELLINA Y CISCO: THE FUTURE
IS NOW!
La participación de Valtellina en la
CISCO PARTNER EXPERIENCE de
Génova simboliza la colaboración
cada vez más activa y propositiva
que existe entre las empresas, como
lo demuestra también la sinergia
manifestada en los trabajos
realizados en los establecimientos
Tesmec.

entre Tesmec y Cisco ha tenido como protagonista a
Valtellina, ya que Tesmec reconoce que la empresa
cuenta con gran experiencia a nivel de soluciones y
competencias. En el caso específico de los
establecimientos de Tesmec, Valtellina y Cisco
individuaron en forma conjunta las soluciones que
convencieron al cliente por su potencialidad funcional,
confiabilidad y competitividad.
En este sentido Elena Galasso, Territorial Sales Account
Manager de Cisco remarca: “La colaboración entre
Cisco y Valtellina se ha consolidado desde hace tiempo
con gran satisfacción y crece desde diferentes
perspectivas. Actualmente el desarrollo del mercado
Industria 4.0 es uno de los principales ámbitos de
acción para un futuro que ya está presente. La
colaboración con Valtellina relacionada con la
manufactura inteligente es intensa y nos está dando
grandes satisfacciones.”
Dichas prospectivas también fueron evidenciadas
durante la Cisco Partner Experience, el evento más
importante de Cisco dedicado a las empresas que
colaboran con ella en Italia, que se realizó en Génova el
15 y 16 de mayo en el Centro Congresos ubicado en los
históricos almacenes de algodón. Un momento de
fiesta, naturalmente, pero también de trabajo, donde
se pudo analizar la situación actual del mercado que
está experimentando un fuerte crecimiento, con
clientes finales que por una parte tienen que seguir
utilizando las infraestructuras actualmente instaladas
y que por otro lado deben afrontar la evolución de
nuevas soluciones inteligentes, teniendo en cuenta la
relación entre TLC y automatización, digitalización y
mundo cloud, IoT y todos los aspectos de seguridad
vinculados con estos cambios.

Las importantes obras realizadas en las
infraestructuras del grupo industrial Tesmec
representan una ulterior y significativa muestra de la
consolidación de la relación comercial entre Valtellina y
Cisco. Una verdadera colaboración profesional, con
intercambios de experiencias y con una concreta
sinergia a nivel comercial, de diseño, ingeniería y
ejecución de proyectos. También la relación entablada

Desenvolvimento na Itália. Pelo que diz respeito às
características das intervenções junto aos seus
próprios polos, Andrea Miglietta, ICT Manager da
Tesmec, dá uma pincelada sintética delineando a
identidade e os objetivos do trabalho que vem sendo
desempenhado: “A intervenção de renovação das
redes e das infraestruturas ICT internas por parte da
Valtellina, começou em nossa sede histórica de
Grassobbio, e envolveu a atualização tecnológica das
linhas, dos principais sistemas de rede e dos switches,
isto é, em multíplices ambientes direcionais,
administrativos e tecnológico-produtivos. Com base
nos ótimos resultados mostrados pela Valtellina,
decidimos que progressivamente a mesma tipologia de
intervenção irá se estender também aos nossos polos
situados na Itália, a partir do de Monopoli (Bari),
envolvendo ainda a Sociedade Marais, realidade
francesa do Grupo com sede em Durtal. De acordo com
as específicas exigências de cada uma das unidades
territoriais, iremos avaliar junto aos especialistas da
Valtellina a oportunidade de viabilizar também outros
trabalhos de atualização tecnológica, principalmente
no que tange à integração entre telecomunicações e
sistemas atrelados aos desenvolvimentos smart de
nossos polos de operação”.

VALTELLINA Y CISCO: THE FUTURE
IS NOW!
A participação da Valtellina na
CISCO PARTNER EXPERIENCE de
Gênova, é o símbolo de uma
colaboração a cada vez mais ativa e
propositiva, como demonstrado
também pela sinergia no caso dos
polos Tesmec.
As importantes intervenções nas infraestruturas do
grupo industrial Tesmec, representam um ulterior,
significativo testemunho do crescimento da relação de
colaboração entre Valtellina e Cisco. Uma autêntica
parceria profissional, com recíprocas trocas de
experiências e sinergias atreladas ao aspecto da

PÁGINA 8/9
UN NUEVO TELECONTROL
PARA SIAD
SIAD, la compañía líder en el
mercado de la producción y
comercialización de gas industrial y
para asistencia sanitaria, ha
decidido efectuar una revisión del
diseño de su división de telecontrol
para responder a los requisitos de
los “tecnosistemas” IoT. Valtellina
trabaja activamente en este
importante proyecto de
modernización en el ámbito
relacionado con la instalación de
aparatos específicos y sistemas.

críticos, la empresa ha decidido realizar una
modernización de los dispositivos, lo cual implica hacer
una revisión del diseño de la división de telecontrol
para responder a los requisitos de los “tecnosistemas”
IoT. La puerta de enlace envía los datos a una
plataforma capaz de almacenarlos, historizarlos y
procesarlos, devolviéndolos en forma gráfica según las
demandas de los clientes. Además de ofrecer una visión
gráfica de los parámetros relevados, también es posible
establecer una serie de umbrales de alarma en valores
definidos de forma dinámica, con la máxima flexibilidad.
En los sitios de almacenamiento donde es fácil acceder
a los servicios, el cuadro de telecontrol será alimentado
con 230 Vac y lo mismo ocurrirá con las eventuales
expansiones. En los sitios críticos, donde no hay
servicios, el sistemas de telecontrol será alimentado de
manera automática gracias a una serie de baterías
recargables a través de paneles solares. El diseño de

ingeniería del sistema en forma de isla permite
conectar tanques que antes eran concebidos como
independientes, lo que garantiza la cobertura total del
territorio nacional.
SIAD confió en Valtellina para llevar a cabo esta
importante modernización tecnológica de sus sistemas
de telecontrol. La primera etapa de las obras prevé la
renovación de las instalaciones existentes, con la
sustitución del Gateway actualmente instalado por uno
de nueva generación. La segunda etapa, que constituye
un gran desafío, prevé la realización de las
infraestructuras desde cero, en nuevas instalaciones
adquiridas por la compañía. En este caso se instalarán
sistemas completos de telecontrol, que incluyen
diferentes dispositivos e infraestructuras necesarias
para que los sitios estén a la vanguardia en términos
tecnológicos, por confiabilidad y rendimiento en el
relievo y la transmisión de los datos. .

controle remoto até mesmo em lugares que não podem
ser definidos de críticos, a empresa resolveu realizar
uma obra de modernização dos dispositivos e, por
conseguinte, uma revisão projetual do departamento
de controle à distância que atendesse aos requisitos
dos “tecnosistemas” IoT. O gateway envia os dados para
uma plataforma capaz de armazená-los, catalogá-los e
elaborá-los, restituindo-os de forma gráfica de acordo
com os pedidos e as exigências dos clientes. Além de
oferecer uma visualização gráfica dos parâmetros
detectados, é ainda possível configurar e programar
uma série de limiares de alarme com base em valores
definidos de maneira dinâmica, isto é, com a máxima
flexibilidade. No caso em que o local da estocagem for
facilmente atingível pelos serviços, o quadro de
controle remoto será alimentado em 230 Vac, assim
como as eventuais expansões.
Nos locais críticos, ou na ausência de serviços, o
sistema de controle à distância irá ser alimentado de

forma autônoma graças a uma série de baterias
recarregadas por meio de painel solar. A elaboração e
realização do sistema “de ilha” permite conectar tanks
antes concebidos como stand alone, garantindo a
cobertura total do território nacional.
A Valtellina foi chamada pela SIAD a cuidar dessa
importante atualização tecnológica de seus sistemas
de controle remoto. A primeira fase dos trabalhos
prevê a renovação das instalações existentes, com a
substituição do gateway existente por outro de nova
geração. A segunda fase, bastante desafiadora, prevê a
realização ex novo, junto a novas aquisições por parte
da empresa. Nesse caso, tratar-se-á de instalar
sistemas completos de controle à distância, inclusive os
vários dispositivos e as infraestruturas necessárias a
garantir aos locais certo caráter de modernidade e
vanguarda tecnológica pelo que diz respeito à
confiabilidade e ao desempenho na detecção e
transmissão dos dados de monitoramento..

Al ser una empresa líder a nivel técnico y de
organización en la producción de gas para el sector
industrial, salud y aplicaciones especiales, SIAD cuenta
desde hace tiempo con un sistema de telecontrol de sus
lugares de almacenamiento. Este sistema permite
controlar las condiciones de trabajo de los tanques
criogénicos y de los recipientes a presión, junto con
otra serie de parámetros de funcionamiento de las
instalaciones de gas. Todo el tiempo los datos y las
estadísticas relacionadas con el uso y el consumo del
producto, sea licuado que gaseoso, están disponibles
en el sitio web a través de un acceso reservado y
protegido. Además, la gestión automática de las
alarmas permite intervenir inmediatamente en caso de
fallas o de niveles de consumo anormales.
Debido a un gran aumento de los trabajos adjudicados
y habiendo constatado la objetiva utilidad del sistema
de telecontrol incluso en sitios considerados no
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UM NOVO SISTEMA DE
CONTROLE REMOTO PARA SIAD
engenharia e projetual, aplicativo e comercial. O
próprio contato e abordagem entre Tesmec e Cisco,
teve como protagonista a Valtellina, da qual a Tesmec
reconhece a experiência também do ponto de vista da
network de competências e soluções. No caso
específico das instalações e dos polos da Tesmec, foram
reciprocamente detectadas - por parte da Valtellina e
da Cisco - as soluções que acabaram por convencer o
cliente em razão de suas potencialidades funcionais, e
ainda em virtude da sua confiabilidade e
competitividade.
A esse respeito, Elena Galasso, Territorial Sales
Account Manager da Cisco, salienta: “A relação
colaborativa entre Cisco e Valtellina foi se
consolidando ao longo do tempo, de forma altamente
satisfatória, e vem crescendo sob diversos aspectos e
em várias frentes. Atualmente o desenvolvimento do
mercado Industry 4.0 se coloca como principal âmbito
de ação para um futuro que na realidade é já presente.
A colaboração com a Valtellina no que tange à smart
manufacturing é intensa, e vem nos dando grandes
satisfações”.
Tais perspectivas foram sublinhadas ulteriormente
ainda durante o “Cisco Partner Experience”, sendo o
mais importante evento da Cisco dedicado a seus
parceiros na Itália, que aconteceu na cidade de Gênova
nos dias 15 e 16 de maio, no Centro Congressos situado
nos tradicionais armazéns do Algodão. Foi certamente
um momento de comemoração, mas também de
trabalho, a fim de traçar um balanço e se atualizar a
respeito de um mercado que vem atravessando uma
fase de forte aceleração, onde há usuários finais que
por um lado precisam seguir gerindo as estruturas
instaladas, e por outro lado devem enfrentar o
desenvolvimento de novas “smart solutions”,
cavalgando a relação entre telecomunicações e
automação, digitalização e mundo cloud, IoT e todos os
aspectos de segurança atrelados.

Sociedade de destaque no mercado
da produção e comercialização de
gás industrial e voltado para
healthcare, a SIAD decidiu realizar
uma revisão projetual do
departamento de controle remoto,
para atender aos requisitos dos
“tecnosistemas” IoT.
A Valtellina está ativamente
empenhada nesse importante papel
de atualização no tocante à
instalação de sistemas e
equipamentos específicos.
Como empresa produtora, nos mais altos níveis
técnicos e organizacionais, de gás para o contexto
industrial, para o healthcare e para aplicações
especiais, a SIAD vale-se faz tempo de um sistema de
controle remoto dos locais de estocagem.
Dito sistema permite monitorar as condições de
exercício dos contentores criogênicos e dos recipientes
pressurizados, e ainda uma série de parâmetros de
funcionamento das instalações de gás. Em qualquer
momento estão disponíveis no website, através de
acesso reservado e protegido, os dados e as estatísticas
relativas à utilização e ao consumo do produto, tanto
liquefeito quanto gasoso. Ademais, a gestão
automática dos alarmes permite intervir
tempestivamente em caso de falhas o consumo fora do
padrão.
Com o incremento a cada vez maior dos volumes dos
pedidos e consequentemente de trabalho, e com a
constatação da objetiva utilidade do sistema de
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PÁGINA 10/11
BANCO UBI:
CADA VEZ MÁS DIGITAL
Y CERCA DE LA PERSONAS
Valtellina ha sido convocada para
ayudar a concretizar la evolución
IT y TIC de las filiales del BANCO
UBI que consiste en realizar una
nueva configuración interna que
sea capaz de unir alta
funcionalidad de servicio con
eficiencia digital.

PORTUGUÊS

Todos los días, a través de sus más de 1.600 filiales
situadas en diferentes regiones italianas, la
organización Banco UBI garantiza a
aproximadamente 4 millones de clientes las mejores
soluciones para responder a sus necesidades
financieras y de ahorro. La filosofía de la empresa se
basa en la capacidad de ofrecer a nivel local los
servicios de un banco que piensa y trabaja a nivel
global. Esto significa integrar las capacidades de la
digitalización y de los más evolucionados servicios IT
dentro de estructuras arquitectónicas que ofrecen
elevado confort y que hacen sentir al cliente cómodo.
La configuración tradicional del banco con sus
ventanillas y pequeñas oficinas se modifica para dar
lugar a una estructura más amigable y al mismo
tiempo más racional. Teniendo en cuenta estos
principios Banco UBI ha elaborado un proyecto
específico de modernización técnico-estructural de
sus filiales, que actualmente se está llevando a cabo.
Un elemento fundamental del proyecto es la
instalación dentro de las filiales de innovadoras
plataformas interactivas, que permiten que el cliente
efectúe autónomamente consultas sobre su relación
con el banco, el mercado financiero y sobre todo que

configuración y que puedan ofrecer una elevada
funcionalidad y un diálogo positivo con nuestros
clientes, facilitados aún más por las oportunidades
digitales presentes en las sedes. Además hay que
evidenciar que este tipo de estructuras y soluciones,
como lo son las ventanillas digitales, refuerzan los
servicios on-line que el Banco UBI ya ofrece a sus
clientes a través de sus dispositivos móviles. Se crea
un proceso virtuoso que representa realmente el
futuro de la relación entre público y banca.
Naturalmente esto no significa abandonar la
asistencia directa brindada por nuestro personal,
todo lo contrario.
La digitalización también permite que nuestros
empleados puedan ofrecer un servicio de mayor
calidad y eficiencia ante las demandas de los clientes.
Por lo tanto la evolución se configura como una
transformación mucho más profunda y repleta de
significados, que va más allá de una evolución
tecnológica. Por este motivo hemos confiado en las
garantías que ofrece Valtellina: métodos, tiempos,
resultados. Estamos muy satisfechos del trabajo que
hasta ahora hemos hecho juntos y que en estos meses
se manifiesta a través de la evolución que están
experimentando decenas de nuestras filiales.”

UBI BANCA:
A CADA VEZ MAIS DIGITAIS
E PRÓXIMOS DAS PESSOAS
A Valtellina foi encarregada de
ajudar na evolução IT e ICT das
filiais UBI BANCA que preveem
uma nova configuração interna
capaz de juntar elevada
funcionalidade de serviço e
eficiência digital.

PÁGINA 12/13
EVOLUCIÓN LOGÍSTICA
EN VALTELLINA
Ha comenzado a realizarse un
importante proyecto de
modernización técnicoorganizativo que tiene como
objetivo hacer que nuestros
depósitos sean más eficientes y
racionales, de acuerdo con los
principios de la fábrica inteligente.
LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES
DEL PROYECTO
• Aumentar la profesionalidad de los
empleados que trabajan en los
depósitos desarrollando competencias
específicas.
• Uniformar el diseño de todos los
depósitos con el objetivo de aumentar
la racionalización, la precisión y la
disponibilidad inmediata del material.
• Informatizar completamente las
dinámicas de entrada y salida del
material.
• Optimizar la gestión, recepción,
distribución y entrega del material.
• Promover la gestión de los pedidos
en base a los trabajos.
• Resolver el problema de la existencia
de materiales obsoletos.

El aspecto central del proyecto de modernización es
hacer que progresivamente todos nuestros depósitos,
ubicados en diferentes zonas de Italia y del exterior,
estén estructurados y organizados siguiendo un
nuevo y preciso diseño caracterizado por los
principios de eficiencia y competitividad desde el
punto de vista operativo y de seguridad. Se puede
lograr este objetivo interviniendo con sabiduría y
profesionalidad sobre dos elementos que están
interrelacionados: el trabajo cotidiano de las personas
y el uso coordinado de las tecnologías más adecuadas.
Un trabajo de optimización que debe ser aplicado en
toda la cadena de suministro: llegada,
almacenamiento y entrega del material a los equipos
de trabajo para cada uno de los obradores. Esto
implica que hay que revisar determinados modelos de
trabajo y apoyarlos con el uso cada vez más amplio de
las tecnologías IT, sector en que Valtellina es
especialista. Todas las estructuras logísticas Valtellina
estarán conectadas a través de la red y se podrá tener
una visión global de la disponibilidad de materiales. A
partir de este objetivo base surgen muchos otros que
están interrelacionados. Para realizar de la mejor
manera el proyecto, ha sido nombrado un coordinador
de desarrollo logístico. Desde hace algunos meses
Telemaco Tomalino se está ocupando de ejecutar los
objetivos del proyecto: “comencé mi trabajo
verificando de manera analítica la situación de cada
uno de los depósitos para entender mejor cómo están
actualmente organizados, cuáles son sus
potencialidades pero también sus problemáticas.
Obviamente hay diferencias entre nuestros depósitos
de Gorle y Nápoles que tienen grandes dimensiones, y
los más pequeños que se encuentran en otras sedes
territoriales. El objetivo central es planificar una
estructura ideal que sirva como modelo.
Actualmente estamos aplicando gradualmente estos
principios. Con un trabajo continuo y cotidiano, que
involucra a las personas y la tecnología. Con la
supervisión de la Dirección General Valtellina y la
colaboración directa de Fabrizio Sandroni del
Departamento de Compras, cuya competencia y
profesionalidad son muy valiosas, estamos
convencidos de que lograremos óptimos resultados
ya a partir de este año.”

CONCURSO ACADEMIAS
DE COMUNICACIÓN VISUAL:
VALTELLINA PREMIA A LOS
GANADORES
Fueron entregados los premios a
los estudiantes de las escuelas y
universidades que participaron en
el Concurso “Bienestar empresa
2018”, organizado por la sociedad
SAEF y que contó nuevamente
con la colaboración de Valtellina
como Tutor-Patrocinador.
Durante una emocionante y simpática ceremonia que
se realizó el pasado 6 de junio en Brescia, ante la
presencia de numerosas autoridades institucionales y
personalidades de la cultura, fueron entregados los
premios a 3 de las principales academias de arte
italianas: Escuela de Arte Andrea Fantoni de Bérgamo,
Academia Santa Giulia de Brescia y Academia de
Bellas Artes de Verona. Como Tutor-Patrocinador del
Concurso de Ideas, junto con la sociedad Phoenix
Informática, Valtellina ha subrayado que los
excelentes trabajos presentados por los estudiantes
de las 3 academias reflejan perfectamente la
importancia que tiene el fomentar de manera
constante el bienestar y la salud organizacional y
sobre todo la necesidad de consolidar la cultura de la
seguridad entre los empleados y colaboradores.
Desarrollar la cultura de la seguridad en la empresa es
un trabajo continuo que puede ser incentivado
precisamente con el “estar bien en la empresa” como
se evidencia en los trabajos realizados para el
Concurso.
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Todo dia, em mais de 1.600 agências espalhadas nas
diversas regiões italianas, a organização de UBI Banca
é empenhada em assegurar a cerca de 4 milhões de
clientes as melhores soluções, a fim de atender às
suas necessidades financeiras e de poupança. A sua
filosofia baseia-se essencialmente em um princípio e
alicerce, ou seja, na capacidade de levar ao nível local
os serviços de um banco que pensa e atua em nível
global.
Isto significa integrar as capacidades da digitalização
e dos serviços IT mais evoluídos dentro de estruturas
arquitetônicas que oferecem um alto nível de
conforto, fazendo sentir todo cliente à vontade.
A configuração tradicional do banco, com seus
guichês e escritórios-box, modifica-se dessa forma
assumindo uma configuração mais amigável e ao
mesmo tempo mais racional. Com base nesses
princípios, UBI BANCA foi estruturando e
aperfeiçoando um projeto específico de atualização
técnica e estrutural de suas agências, que ainda se
encontra em andamento, em plena fase de realização.
Um componente fundamental do projeto é
representado pela colocação em cada agência de
inovadoras mesas interativas, que proporcionam ao
usuário a possibilidade de realizar em autonomia
consultas atinentes à relação com o seu banco, ao
mercado financeiro, e principalmente lhe permitem
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pueda utilizar los servicios on-line de manera fácil y
veloz. Este proyecto ha hecho que Banco UBI evalúe
la necesidad de realizar una modernización completa
de sus infraestructuras IT (redes y aparatos) y del
cableado que conecta los diferentes elementos del
sistema. Una modernización que debe efectuarse
teniendo en cuenta las necesidades específicas de
cada una de las filiales. Por lo tanto el banco recurrió a
la experiencia y la capacidad de Valtellina para llevar a
cabo las obras necesarias.
“El proceso de modernización de las infraestructuras
de nuestra filiales – afirma Stefano Moretti, uno de los
responsables IT del proyecto- comenzó con algunas
sedes pilotos, que demostraron la validez del diseño y
que nos permitieron entender mejor cómo optimizar
los trabajos. Ya desde esta fase fue fundamental la
colaboración con los expertos de Valtellina que
participaron activamente para definir los
procedimientos operativos. Posteriormente seguimos
con el desarrollo del proyecto en un primer lote de 50
filiales que quedaron totalmente modernizadas en las
últimas semanas. A fines de 2018 completaremos los
trabajos en otras 200 filiales. El plan después prevé
que en los próximos dos/tres años todas nuestra
filiales estén estructuradas en base a la nueva

EVOLUÇÃO LOGÍSTICA
NA VALTELLINA
desfrutar dos serviços online da maneira mais fácil e
veloz. Ainda essa evolução solicitou UBI Banca a
considerar a eventual necessidade de um upgrade
mais geral das infraestruturas IT (redes e
equipamentos) e do cabeamento entre os elementos
constitutivos do sistema.
Uma renovação modulada por amplitude e entidade
de acordo com as específicas exigências de cada
agência. Portanto, pediu ajuda à Valtellina, confiando
em sua experiência e capacidade para efetuar as
intervenções necessárias.
“O processo de atualização das infraestruturas de
nossas agências – diz Stefano Moretti, um dos
responsáveis IT do projeto – começou com algumas
locations piloto, que deram mostras da qualidade do
layout idealizado e nos permitiram entender melhor a
forma como deveríamos otimizar o trabalho. Desde
essa primeira fase embrionária, foi se revelando
importante a colaboração com os especialistas da
Valtellina, os quais participaram ativamente da
definição dos processos operacionais. Em um
segundo momento, começamos a aplicar as linhas
projetuais em um primeiro lote de 50 agências, que
foram totalmente atualizadas nas semanas passadas.
Até o fim de 2018 iremos finalizar os trabalhos em
mais 200 agências. O plano prevê ainda que dentro
dos próximos dois ou três anos, todas as nossas filiais
deverão ser estruturadas com a nova configuração e
poderão oferecer uma elevada funcionalidade e
positividade de diálogo com os nossos clientes,
ulteriormente facilitada pelas oportunidades digitais
presentes diretamente na agência.
Vale destacar ainda que estruturas e oportunidades
como os guichês digitais, são sinérgicas ao que UBI
Banca oferece do ponto de vista dos serviços online e
que pode ser gerido pelo usuário através de seus
dispositivos. Cria-se dessa forma um processo
virtuoso que representa realmente o futuro da

relação entre público e banco. Naturalmente, isto não
significa largar de vez a consultoria direta prestada
pelos nossos funcionários. No caso, é o contrário. A
digitalização faz com que os nossos funcionários
possam dedicar atenções mais qualificadas e
eficientes à demanda dos clientes. Destarte, a
evolução se configura como uma transformação
muito mais profunda e repleta de significados, do que
uma mera atualização tecnológica.
Ainda por esse motivo nos valemos do
profissionalismo da Valtellina, e de suas certezas:
métodos, prazos, resultados. Estamos muito
satisfeitos com o trabalho que até o momento foi
desempenhado juntos, e que vem se confirmando ao
longo desses meses na evolução de outras dezenas
das nossas agências”.

Começou-se um importante
projeto de atualização técnica e
organizacional visando deixar
nossos armazéns mais eficientes e
racionais, em sintonia com os
princípios da fábrica inteligente.
OS PUNTOS PRINCIPAIS DA
EVOLUÇÃO
• Elevar o profissionalismo dos
funcionários que atuam no armazém,
de acordo com a lógica das
competências específicas
• Padronizar o layout de todos os
armazéns tendo como objetivo a
racionalidade, a precisão, a
disponibilidade imediata
• Informatizar completamente as
dinâmicas input e output dos materiais
• Otimizar a gestão, a recepção, a
alocação e as entregas
• Promover a gestão por encomenda/
pedido
• Resolver a questão da presença de
materiais obsoletos
O foco do projeto de atualização é tornar
progressivamente todos os nossos armazéns, situados
em vários lugares na Itália e no exterior, estruturados
e organizados de acordo com um novo e preciso layout
que atenda aos melhores princípios de eficiência,
competitividade operacional e segurança. Dito

objetivo resulta alcançável intervindo com
profissionalismo e sabedoria em dois elementos
sinérgicos entre si: trabalho quotidiano das pessoas e
utilização coordenada das tecnologias mais
adequadas. Um percurso de otimização que se deve
atuar envolvendo todos os elementos do processo:
chegada dos materiais, estocagem, entrega às equipes
de trabalho para cada um dos canteiros de obra. Isso
implica a necessidade de repensar determinados
modelos de trabalho, acompanhando-os com a
utilização a cada vez mais envolvente das tecnologias
IT, campo em que - entre outras coisas - na Valtellina
somos especialistas. Todas as estruturas logísticas da
Valtellina serão interligadas na rede, e poder-se-á ter
uma visão global do cenário da presença de materiais.
A partir desse objetivo básico, há a derivação de
muitos outros, coordenados entre si. Para
desenvolver o projeto da maneira mais favorável
possível, foi nomeado um coordenador de
desenvolvimento logístico. Há alguns meses,
Telemaco Tomalino vem procurando transformar as
finalidades projetuais em algo concreto: “Iniciei meu
trabalho verificando de modo analítico a situação,
armazém por armazém, isto é, a fim de entender como
eles têm sido até hoje estruturados, levando em conta
as suas potencialidades assim como as suas
problemáticas. Está claro que existem diferenças
entre nossos armazéns de grandes dimensões como
os de Gorle e Napoli, e os menores de outros polos
territoriais. O objetivo primário é, de qualquer
maneira, planificar uma estrutura ideal na qual poder
se basear. Hoje em dia conhecemos bem dita
estrutura, e, portanto, estamos passando
progressivamente a atender a tais princípios.
Trata-se de um “work in progress” que prossegue
todos os dias, envolvendo as pessoas e intervindo nas
tecnologias. Com a supervisão da Direção Geral da
Valtellina e a colaboração direta de Fabrizio Sandroni
do departamento de suprimentos, cuja competência e
cujo profissionalismo são elementos valiosos, estamos
convictos que iremos alcançar ótimos resultados já a
partir deste ano”.

CONCURSO ACADEMIAS
COMUNICAÇÃO VISUAL: A
VALTELLINA PREMIA OS
VENCEDORES
Foram atribuídos os prêmios aos
alunos das realidades escolares e
universitárias que participaram
do Concurso “Bem-estar
empresa” 2018, promovido pela
Sociedade de Serviços SAEF, e que
teve novamente a Valtellina
presente na qualidade de TutorPatrocinador.
Por ocasião de uma intensa e simpática cerimônia
acontecida no último dia 6 de junho em Brescia, com a
presença de inúmeras autoridades institucionais e
personagens da cultura, foram entregues os prêmios,
que envolveram três dentre as principais academias
de arte italianas: Escola d’arte Andrea Fantoni de
Bérgamo, Academia Santa Giulia de Brescia e
Academia de Belas-Artes de Verona. Como
Tutor-Patrocinador do Concurso de Ideias,
juntamente à Sociedade Phoenix Informática, a
Valtellina destacou a forma como os ótimos trabalhos
apresentados pelos alunos das três academias,
tenham se revelado em perfeita sintonia com o
compromisso de desenvolvimento constante do
welfare corporativo. Em especial, para o crescimento
da cultura da segurança de seus funcionários e
colaboradores. Fazer a cultura da segurança crescer
dentro da empresa, é um contínuo “work in progress”
que pode ser incentivado justamente pelo aspecto
consistente em “estar bem na empresa”, como
evidenciaram e confirmaram os próprios trabalhos
que participaram do Concurso.
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SEGURIDAD: VALOR GUÍA PARA
VALTELLINA
Nada es más importante que la
salud y la seguridad de quienes
trabajan en Valtellina. Para
recordar y fomentar este valor
estamos desarrollando una
específica campaña de
comunicación interna.

PORTUGUÊS

Todos los accidentes e infortunios pueden ser
prevenidos y por lo tanto muchos de ellos evitados,
aplicando adecuadas medidas: a partir de este
concepto básico que siempre ha sido un elemento
fundamental de la visión organizacional de
Valtellina, nace la campaña de comunicación
interna destinada a crear conciencia sobre el valor
absoluto que tiene la seguridad.
Fijar como objetivo “cero” accidentes e infortunios
es un compromiso que nos involucra a todos, más
allá del rol que se ocupe dentro de la organización,
en Italia y en el mundo. Obviamente que quienes
trabajan en los obradores o en la calle están más
expuestos a riesgos que quienes trabajan en las
oficinas, pero la cultura de la seguridad debe abarcar
360 grados e involucrar a todos. De hecho es
fundamental que cada uno de los empleados y
colaboradores Valtellina presten atención al tema de
la prevención de accidentes e infortunios. Antes que
nada hablando con los compañeros de trabajo sin
reticencias ni vergüenza. Muchas veces basta con
dar un buen consejo o recordar las reglas básicas
para trabajar con seguridad, para evitar que una falta
de atención o el subestimar un riesgo se convierta en
tragedia.
Para crear conciencia e instaurar una amplia cultura

PÁGINA 14/15
SEGURANÇA: VALOR
FUNDAMENTAL PARA A
VALTELLINA
Nada é mais importante do que a
saúde e a segurança daqueles que
trabalham na Valtellina. Para
lembrar e promover esse valor,
foi realizada uma campanha
específica de comunicação
interna.

de la seguridad y con el objetivo de sensibilizar mejor
a todos sobre lo que significa trabajar con seguridad,
Valtellina ha promovido y está realizando una
campaña específica de comunicación interna. Desde
esta perspectiva la campaña evidencia las
condiciones de peligro y las medidas de seguridad
presentes en 3 situaciones típicas, donde el riesgo
está siempre en acecho: las actividades que se
desarrollan en la altura, los trabajos en espacios
confinados y la conducción de vehículos.

SPA

SINCE 1937

Carta abierta
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em segurança, para evitar que uma desatenção ou a
subestimação de uma determinada situação acabe
por traduzir-se em uma tragédia.
A partir dessas bases de consciência e necessidade
de crescimento da cultura da segurança como um
todo, a Valtellina promoveu e vem atuando uma
campanha ad hoc de comunicação interna, visando
sensibilizar todos e a cada vez melhor em relação ao
significado do conceito de trabalhar em segurança.
Nesse sentido a campanha ressalta as condições e as
necessidades em três situações típicas em que o risco
está sempre à espreita: as atividades realizadas em
altura, os trabalhos em espaços confinados, a direção
de veículos.

SPA

Todos os acidentes podem ser prevenidos,
portanto muitos deles podem ser evitados, por
meio da aplicação de cuidados adequados: a partir
desse conceito básico, que desde sempre constitui
um elemento fundamental da visão empresarial da
Valtellina, nasce a campanha de comunicação
interna destinada a solicitar a atenção pelo que diz
respeito ao valor absoluto da segurança. Perseguir
o objetivo acidentes de trabalho “zero”, é um
empenho que envolve todos, além da função
desempenhada por cada um dos membros da nossa
equipe, na Itália e no mundo.
Está claro que aqueles que atuam nos canteiros de
obra e na beira da estrada, acabam sendo mais
expostos a riscos em relação àqueles que
trabalham no escritório, contudo a cultura da
segurança deve ter uma abrangência realmente em
360 graus, envolvendo todos.
Com efeito, é importante que cada funcionário e
colaborador da Valtellina solicite certa atenção
para o tema da prevenção dos acidentes de
trabalho. Em primeiro lugar, falando com seus
próprios colegas, sem que haja qualquer tipo de
reticência ou constrangimento.
Amiúde, é suficiente dar um conselho correto ou
simplesmente lembrar as regras básicas do trabalho
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LA SOLIDARIDAD DEL EQUIPO
VALTELLINA NO TIENE
FRONTERAS
Entre algunas de las actividades solidarias que
periódicamente son realizadas por los empleados
Valtellina en Italia citamos la colaboración con el
proyecto “Komasia 38” que ayuda a asociaciones que
se ocupan de niños que viven en situaciones
problemáticas. Los fondos recaudados
recientemente por los empleados fueron donados a
la organización sin fines de lucro “Doctor Sonrisa”
que se dedica a hacer que la hospitalización de los
niños sea más serena a través de la payaterapia.
Todas las semanas los payamédicos de “Doctor
Sonrisa” visitan las salas de pediatría. Con una
broma, un juego, un pase mágico acompañan a los
niños durante el período de recuperación, los ayudan
a escaparse de la tristeza y del miedo.
Siempre ocupándose de la protección de menores, la
solidaridad Valtellina cruza el Océano Atlántico y
lleva esperanza a la favela de Manguinhos en Río de
Janeiro, Brasil. La “Casa de la Sonrisa” fundada y
administrada por la fundación bergamasca sin fines
de lucro CESCI –Cooperación y Desarrollo- fomenta
actividades artísticas, educativas y culturales como
instrumento de crecimiento y solidaridad, brindando
cursos de formación para muchos jóvenes, además
de ofrecerles un ambiente protegido en donde
encontrar ayuda psicológica, social y legal. Uno de
los talleres más frecuentados es el de música, que
ofrece cursos para niños y jóvenes. Gracias a las
donaciones de los empleados Valtellina se pudieron
financiar hasta el momento, cursos para 50 chicos,
apartándolos de la vida en la calle. En el mes de
marzo, un representante de Valtellina do Brasil,
Stefano Galafassi, visitó la “Casa de la Sonrisa”,
donde fue recibido con gratitud por la responsable
del proyecto Elizabeth Campos Silva, y pudo verificar
personalmente la calidad y la importancia del trabajo
que se está llevando a cabo..

Desde las actividades de Italia a las
que se realizan del otro lado del
Océano: la ayuda concreta que
brindan los empleados Valtellina a
muchos niños necesitados.

Arriba, un numeroso grupo de “Dr. Sonrisa”, presentes en 18 hospitales distribuidos en diferentes regiones de Italia.
Abajo, algunos formadores y chicos de las favelas de Río con los colaboradores de Valtellina do Brasil: Marcos
Ponchano y Stefano Galafassi.

responsável do projeto, Elizabeth Campos Silva, e
onde pôde constatar em primeira pessoa a qualidade
e a importância do trabalho que vem sendo
desempenhado.

A SOLIDARIEDADE DA EQUIPE
VALTELLINA NÃO TEM
FRONTEIRAS
Entre as iniciativas de solidariedade que são
periodicamente atuadas pelos funcionários da
Valtellina na Itália, destacamos a ajuda oferecida ao
projeto de Komasia 38, que dá suporte a várias
associações empenhadas em favor de crianças que
vivem situações de grave dificuldade.
Os fundos recentemente arrecadados pelos
funcionários, chegaram à Organização sem fins
lucrativos “Doutor Sorriso”, que tem o objetivo de
tornar a internação hospitalar das crianças algo mais
sereno, através da terapia do riso. Toda semana os
Doutores Sorriso visitam os vários setores
hospitalares de pediatria. Com uma brincadeira, uma
piada, uma mágica, eles acompanham as crianças
durante o período da internação, as ajudam a deixar
de lado a tristeza e o medo. Ainda em tutela dos
menores, a solidariedade Valtellina atravessa o
Oceano Atlântico trazendo esperança à favela de
Manguinhos no Rio de Janeiro, em Brasil. A “Casa do
Sorriso”, fundada e administrada pela Fundação de
Bérgamo, sem fins lucrativos, CESVI - Cooperação e
Desenvolvimento - promove atividades artísticas,
educacionais e culturais como instrumento de
crescimento e de solidariedade, oferecendo
oportunidades de percursos formativos a muitos
jovens; além disso, proporciona-lhes um ambiente
protegido onde eles podem encontrar suporte
psicológico, social e jurídico. Resulta muito
frequentado, em especial, o laboratório de música,
que propõe cursos para crianças e jovens. Graças à
doação dos funcionários da Valtellina, houve a
chance de financiar, até o momento, cursos para 50
meninos e meninas, tirando-os da rua. No mês de
março, um representante da Valtellina do Brasil,
Stefano Galafassi, foi visitar a Casa do Sorriso, onde
foi recepcionado com enorme gratidão pela

Tanto pelo que diz respeito às
iniciativas desenvolvidas na Itália

quanto em relação àquelas realizadas
do outro lado do Oceano, a ajuda dos
funcionários da Valtellina oferece um
suporte concreto a tantas crianças em
dificuldade.

Na imagem acima, um numeroso grupo do “Dr. Sorriso”, ativo em 18 estruturas hospitalares distribuídas em diversas
regiões. Na imagem abaixo, alguns formadores e meninos das favelas do Rio com os colaboradores da Valtellina do
Brasil – Marcos Ponchano e Stefano Galafassi.
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