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Seguridad cibernética.
Cuando necesite 1000 a 
1000 de protección

Segurança cibernética.
Quando você precisa de 
proteção de 1000 a 1000

Cyber Security.
Quando serve 
protezione al 
1000 per 1000



ono convinto che oltre alla competenza tecnica 
e professionale in azienda continui ad essere 
fondamentale la passione per il lavoro e la capacità 

di trasmetterla agli altri. Sempre per questo, chi guida 
un’impresa, oppure uno specifico team, deve mettere fra i 
propri compiti primari “liberare” le risorse già presenti nelle 
persone. Un obiettivo che permette anche di creare un 
clima di lavoro migliore, favorendo l’espressione dei talenti. 
Con i ritmi di oggi e le complessità che stiamo vivendo, 
tutti dobbiamo infatti andare oltre l’abilità nello svolgere le 
nostre consuete attività. Quello che si richiede, ad esempio, 
è anche una sempre maggiore capacità di comunicare, fra 
le varie generazioni di lavoratori, o fra reparti e squadre. 
Oggi le aziende sono sempre più interessate al dialogo fra 
macchine e addetti , fra tecnologie e operatori. 
Ma bisognerebbe continuare a guardare prima di tutto al 
dialogo fra le persone stesse! Sia chiaro: i primi ad essere 
carenti in questo dialogo (o nelle scelte per favorirlo) spesso 
sono proprio i capi. Guidare un’azienda o uno staff significa 
mettersi in gioco ogni giorno, aiutando il proprio personale 

Innovazione: sono sempre le 
persone le vere protagoniste
Lo sviluppo tecnologico è fondamentale, ma l’impegno e l’entusiasmo sul 
lavoro sono altrettanto importanti per mantenersi competitivi in un mercato 
sempre più complesso. 

COMPETENZA INNOVAZIONE PASSIONE SERVIZIO SODDISFAZIONE MOTIVAZIONE SUCCESSO

S

Il tema della Cyber Security è al centro 
dell’attenzione anche considerando i 
forti sviluppi determinati da 4.0 e IoT.
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nel creare relazioni forti, di reciproco rispetto e sostegno. 
A questo scenario si aggiunge anche la necessità di sviluppare 
una nuova e maggiore flessibilità nel soddisfare le esigenze 
del mercato. Questi ultimi anni hanno definitivamente 
messo in soffitta la rigidità dei comportamenti. A partire dai 
vertici aziendali. Ecco perché non sono affatto d’accordo 
su chi pensa che oggi le aziende potrebbero muoversi 
efficacemente anche senza avere dei “capi”. 
Il cosiddetto “management diffuso” mi lascia molto 
perplesso. Credo sicuramente di più a “capitani” che 
sanno motivare i loro equipaggi, individuare le eccellenze, 
renderle parte attiva del lavoro di squadra, senza chiudersi 
nell’autocelebrazione del “sono bravo”. 
Chi è davvero bravo è chi sa ottenere dai propri 
collaboratori il meglio. Compito difficile? Cominciamo con 
il provarci... non affidandoci completamente alla tecnologia 
ma usando il cervello e la sensibilità… e vedremo che 
saremo tutti più soddisfatti!

Il  Presidente
Gianpietro Valtellina 

Il punto di vista di...
Cesare Valtellina

La Cyber Security è il simbolo 
della nostra volontà e 
capacità di innovazione

Se dovessimo trovare un argomento che sta alimentando 
il dibattito sugli sviluppi del rapporto fra imprese 
e digitalizzazione, al primo posto probabilmente si 
collocherebbe la Cyber Security, la sicurezza dei dati 
informatici, con richieste di nuovi livelli di protezione 
che spaziano dalle modalità di trasmissione ai sistemi di 
archiviazione. La centralità del tema è accentuata dalle 
prospettive di sviluppo che coinvolgono la sicurezza 
dei dati con la prevedibile, imponente espansione 
determinata da Industry 4.0 e dall’Internet of Things, 
solo per fare due esempi. Ancora più pressanti sono le 
necessità di sicurezza IT e ICT in ambienti “sensibili” come 
aeroporti e stazioni. Proprio rivolgendoci alle società di 
gestione di scali aeroportuali Valtellina e i suoi partner di 
settore hanno messo a punto soluzioni di Cyber Security 
molto avanzate e funzionali, capaci di abbinare affidabilità 
ed efficienza. Ne parliamo proprio in questo numero di 
NoiMille, presentando quanto stiamo facendo presso 
l’aeroporto di Orio al Serio (BG), uno scalo di punta nel 
traffico passeggeri a livello nazionale ed internazionale. 
Il Gruppo Valtellina entra quindi ufficialmente in un 
nuovo settore di mercato particolarmente interessante 
e profittevole, anche al di là della specifica offerta di 
servizi. Le capacità di intervenire e risolvere esigenze 
nel campo Cyber Security sono infatti un’ottima “carta 
d’identità” su ciò che distingue un’azienda per quanto 
riguarda la sensibilità verso gli scenari più innovativi 

del mercato e la capacità di unire competenze di ordine 
esecutivo-infrastrutturale a competenze strategiche e 
problem solving a 360 gradi. La sicurezza dei dati non è un 
campo fine a se stesso, a compartimenti stagni, ma è parte 
integrante e inscindibile, sinergico, dell’evoluzione verso 
la fabbrica digitalizzata e le smart cities, sempre per fare 
due esempi. 
In Valtellina sappiamo che per crescere e mantenerci 
competitivi dobbiamo affiancare le risorse consolidate 
del nostro lavoro a investimenti sempre crescenti nei 
nuovi settori tecnologici più affini al nostro core business. 
Tutto questo richiede però, prima di tutto, aggiornamento 
e qualificazione delle nostre risorse umane, che devono 
essere in grado di assicurare le professionalità che 
occorrono alle nuove sfide. Non è solo una questione 
di crescita del singolo, ma soprattutto del team, 
dell’organizzazione aziendale. Lo sviluppo di competenze 
spiccatamente tecniche deve affiancarsi ad una 
evoluzione altrettanto significativa del modo di lavorare 
e delle dinamiche interne all’azienda Valtellina. Il livello 
dell’asticella della sfida si è alzato. Lo sappiamo bene. 
Modelli consolidati da anni non sono più adeguati per 
dialogare con i clienti e conquistare quote di mercato in 
settori tanto favorevoli quanto impegnativi e competitivi. 
Per questo l’azienda sta implementando attività 
formative adeguate agli scenari che abbiamo di fronte 
oggi e ancora più ci troveremo ad affrontare nel prossimo 
futuro. Nello stesso tempo entusiasmo e motivazione, 
serenità di base e senso di appartenenza, sono ora più che 
mai determinanti. Ecco perché anche il tema del welfare 
ci vede pensare e progettare nuove soluzioni. Perché 
le tecnologie sono il nostro lavoro, ma le qualità umane 
restano l’ago della bilancia su come utilizzarle al meglio. 

In primo 
piano

Il Presidente Gianpietro Valtellina in un momento di piacevole incontro con i dipendenti dell’azienda.
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avvio dei lavori a Gorle (Bergamo), sede anche 
dell’haedquarter di Valtellina, è stato motivo 
per la conferenza stampa tenutasi lo scorso 11 

luglio presso la sala del consiglio comunale. Valtellina 
(rappresentata da Giorgio Cattaneo, Direttore di 
Produzione) e Open Fiber (rappresentata da Luca 
Nanna, Regional Manager), insieme al Sindaco di Gorle 
Giovanni Testa, hanno  presentato le potenzialità di 
una rete estremamente prestante, con capacità di 
connessione fino a 1 Giga al secondo. In Lombardia 
Valtellina cablerà i comuni delle provincie di Bergamo, 
Brescia, Sondrio, Mantova e Cremona. Il totale dei 
comuni è di 138, (a Bergamo 48), per un totale 348.225 
unità immobiliari che saranno cablate entro due anni. A 
questo primo lotto di lavori è prevedibile inoltre che si 
aggiungeranno nuove commesse per Valtellina.
Per i lavori infrastrutturali verranno utilizzati, ove 
possibile, cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee 
già esistenti (tubazioni dismesse di acqua e gas, 
sottoservizi, etc.) per limitare il più possibile gli 
eventuali disagi per la comunità. Gli scavi saranno 

4

Focus

Valtellina per 
OPEN FIBER:  
cantieri in 
tutta Italia

L’
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effettuati privilegiando modalità innovative e a basso 
impatto ambientale. Il progetto rientra alla convenzione 
firmata tra il Ministero per lo Sviluppo Economico, la 
Regione Lombardia, i Comuni interessati e Infratel 
Italia, società “in house” del Ministero. La convenzione 
ha permesso l’emissione da parte di Infratel del primo 
bando di gara per la costruzione e la gestione di una rete 
a banda ultra larga nelle cosiddette “aree bianche” o “a 
fallimento di mercato”, vinto da Open Fiber.  
La società attiva in tutto il territorio nazionale per 
costruire e gestire un’infrastruttura in fibra ottica. 
La rete sarà data in concessione per 20 anni a Open 
Fiber, che ne curerà anche la manutenzione, e rimarrà 
di proprietà pubblica. Il primo bando Infratel interessa 
3.043 comuni di: Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, 
Molise, Toscana e Veneto. 
Open Fiber si è aggiudicata anche il secondo bando 
Infratel per il cablaggio di altre dieci Regioni e 
della Provincia autonoma di Trento. L’investimento 
complessivo per la copertura delle aree a fallimento di 
mercato della Lombardia è superiore ai 400 milioni di euro.

IL PIANO MINISTERIALE 
“BANDA  ULTRALARGA”

Nel 2015 il Governo italiano ha varato la Strategia per la 

banda ultra larga con l’obiettivo di colmare il ritardo digitale 

dell’Italia. Il piano di sviluppo si colloca in sintonia  con gli 

obiettivi dell’Agenda Digitale Europea, e prevede entro il 

2020 la copertura ad almeno 30 Mbps per tutti i cittadini 

italiani e ad almeno 100 Mbps per l’85% della popolazione. 

L’Unione Europea ha sollecitato gli Stati membri a sanare 

situazioni di digital divide con lo specifico il piano “Gigabit 

Society”, un insieme di misure per far sì che tutti i cittadini 

europei possano usufruire della miglior connessione possibile 

e accedere ai servizi digitali più evoluti. In particolare, l’UE ha 

stabilito che entro il 2025 tutte le scuole, stazioni ferroviarie, 

aeroporti, aziende e le principali pubbliche amministrazioni 

del Continente debbano essere connesse almeno a 1 Gbps 

(Gigabit per secondo). Tutte le case dei cittadini europei, 

anche nelle aree rurali, dovranno invece essere coperte da 

reti a 100 Megabit che possano essere potenziate a 1 Gbps. 

Nel Piano per la Banda Ultra Larga, il Ministero dello Sviluppo 

Economico ha suddiviso il territorio italiano in quattro aree 

o cluster, in base alla concentrazione della popolazione, alle 

caratteristiche del territorio, alla densità di imprese e alla 

presenza di infrastrutture in banda ultra larga.  I cluster A e 

B, dove vive circa il 60% della popolazione, sono le cosiddette 

aree “a successo di mercato”, dove le aziende private hanno un 

interesse economico a costruire un’infrastruttura. I cluster C e 

D coincidono invece con le aree rurali, montuose, insulari o ai 

margini di grandi agglomerati urbani: zone definite “a fallimento 

di mercato”, dove costruire un’infrastruttura è più complesso e 

non redditizio per le aziende (dato che il numero di connessioni 

alla rete non basterebbe a coprire i costi), al punto che spesso 

non è disponibile neanche la copertura Adsl. Affinché anche gli 

abitanti di queste aree possano accedere a una connettività 

veloce, Infratel, società inhouse del Mise (Ministero dello 

Sviluppo Economico), ha lanciato due bandi di gara aventi ad 

oggetto le attività di progettazione, realizzazione, gestione e 

manutenzione di una rete in fibra.   

Presentato l’impegno Valtellina 
per lo sviluppo della rete in banda 
ultralarga (modalità FTTH) in 
Lombardia ed altre regioni. 

Nella foto da sinistra: Giorgio Cattaneo, Direttore di Produzione Valtellina, 
al centro il Sindaco di Gorle Giovanni Testa e Luca Nanna Regional 
Manager di Open Fiber.
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Aeroporti  
La Cyber Security 
di Valtellina

a necessità della Cyber 
Security è fra i temi più 
importanti e delicati in 

senso assoluto per una realtà 
complessa come un aeroporto, 
dove l’informatica è imprescindibile 
per il suo funzionamento: dal 
controllo dei voli, alla gestione dei 
servizi interni che coinvolgono 
direttamente i passeggeri. I sistemi 
IT e ICT possono essere a ragione 
considerati “il cervello” di un 
moderno aeroporto, che non può 
permettersi momenti di crisi o, 
peggio, di andare in tilt.  
Questa esigenza è ancora più 
impegnativa e stringente per 
una struttura come quella 
dell’aeroporto di Milano Bergamo, 

che in questi ultimi anni è cresciuto 
maggiormente in Italia e si colloca 
come terzo scalo nazionale con un 
movimento di oltre 12 milioni di 
passeggeri nel 2017.

La sicurezza informatica, la 
prevenzione dagli attacchi di hacker, 
sono considerati aspetti primari 
e quindi meritevoli di massime 
attenzioni anche dal punto di vista 
delle forniture di specifici servizi IT 
e di rete.

In tale contesto SACBO, società 
che gestisce lo scalo bergamasco, 
ha affidato la sua cyber sicurezza 
per i prossimi tre anni a Valtellina. 
Da sottolineare come SACBO ha 

potuto verificare direttamente 
la competenza e professionalità 
dei nostri specialisti in quanto ci 
occupiamo da tempo della gestione 
e conduzione dell’infrastruttura 
PASSIVA/ATTIVA di rete esistente 
nell’aeroporto di Milano Bergamo.

Il contratto è stato rinnovato 
ad inizio 2018:  dove ci siamo 
nuovamente aggiudicati il servizio 
per la gestione e la conduzione 
dell’intera infrastruttura di rete 
aeroportuale e degli uffici di SACBO 
per i prossimi 4 anni.

Lo scorso 3 luglio è stato 
sottoscritto un nuovo accordo/
contratto, sinergico e aggiuntivo 

Valtellina si è aggiudicata il contratto  per la Cyber Security 
dell’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). alla collaborazione già in essere, 

appositamente dedicato alla 
sicurezza informatica: dove 
cureremo, come sopra riportato, il 
Servizio di Cyber Security interno 
della stessa infrastruttura.

LA SOLUZIONE HIVA È STATA 
DA NOI PROPOSTA A SACBO 
IN COLLABORAZIONE CON 
LE SOCIETÀ REAQTA  E CYBER 
ARMOR.
HIVE è frutto dell’impegno di 
ricerca della società ReaQta che 
l’ha elaborata; la specifica soluzione 
destinata ad essere applicata presso 
l’Aerostazione di Milano Bergamo, 
è stata sviluppata nell’ambito 
della collaborazione commerciale 
attualmente in essere tra Valtellina 
e Cyber Armour (distributrice di 
HIVE) e di cui Valtellina è Partner. 

VANTAGGI IMPORTANTI ANCHE 
SUL FRONTE “PRIVACY”
La validità della soluzione 
permetterà a SACBO di essere 
all’avanguardia per quanto riguarda 
il delicato tema dell’antifrode/anti 

breccia nei confronti di attacchi 
strutturati (attacchi informatici 
contro bersagli sensibili) e 
predisporre le condizioni ottimali 
anche sul fronte dei nuovi 
regolamenti europei sulla privacy.

L

Target

IL SERVIZIO DI CYBER SECURITY DI VALTELLINA 
RIGUARDA I  SEGUENTI CAMPI DI APPLICAZIONE
 

1 Ricostruire automaticamente un attacco anche complesso dal 
punto di vista logico, ripulendo le informazioni utili dal rumore,  
indicando l’albero di interazione dei processi coinvolti (compresi 
movimenti laterali di utente/macchina). 

2 Ricostruire automaticamente l’attacco dal punto di vista 
temporale, indicando per ogni processo quali eventi sono stati 
generati (descritti per tipo e severità, come escalation di privilegi 
o creazione di persistenza, etc.).

3 Dettagliare gli eventi associati fino alla generazione di IoC per 
ciascun evento (sempre con la possibilità di mitigare centralmente 
con un click).

4  Isolare gli endpoint a livello hypervisor per raccogliere 
evidenze forensi e/o proseguire nell’analisi della minaccia senza 
compromettere il resto della rete.

5 Ricercare rapidamente IoC su tutta l’infrastruttura.

6 Ricercare e individuare backdoor dormienti e varianti di malware 
per una completa sanificazione post-incidente. 

 
Il Servizio proposto da Valtellina funzionerà inoltre anche come 
Endpoint Protection, ad esempio nel caso di malware, ransomware 
o attacchi specifici (anche tipo fileless e full in-memory), con una 
sandbox attiva H24 su ogni endpoint, anche se offline.
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Incontri

Valtellina per l’upgrade 
delle reti elettriche

RETI è la società del Gruppo Iren che gestisce in 
modo integrato e capillare sul territorio nazionale 
la distribuzione di energia elettrica, gas e acqua. 

Nel settore dell’energia elettrica IRETI opera attraverso una 
rete in alta, media e bassa tensione di oltre 7.700 chilometri; 
la società effettua la distribuzione di energia elettrica nelle 
città di Parma, Torino e Vercelli ad oltre 700.000 utenti. 
Tramite diverse stazioni di trasformazione AT/MT e più di 
4.300 cabine di trasformazione secondarie MT/BT, vengono 
distribuiti annualmente oltre 4.000 GWh di energia elettrica. 
La società coordina le attività operative sul territorio 
riguardanti la manutenzione, la sorveglianza, il telecontrollo 
e il pronto intervento sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica. A partire dalle cabine di trasformazione primarie, 
l’energia viene trasformata da alta a media tensione per 
poi essere consegnata alle utenze finali attraverso una rete 
di distribuzione che comprende cabine di trasformazione 
da media a bassa tensione, ripartite su tutto il territorio 
interessato. Più del 95 % delle forniture gestite da IRETI è 
dotata di contatore elettronico.  L’elevato standard nello 
svolgimento delle proprie attività ha permesso nell’ultimo 
decennio riconoscimenti da parte dell’AEEGSI (Autorità 
per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico) per il 
miglioramento del livello di continuità del servizio elettrico.  
IRETI è costantemente impegnata nell’upgrade tecnologico 

Il contratto con IRETI prevede importanti 
interventi su impianti di media e bassa 
tensione nell’area di Torino.

e aggiornamento degli impianti nelle aree territoriali 
dove opera. Molto importante l’area urbana di Torino, 
naturalmente, dove IRETI sta intervenendo su vari fronti 
per l’ammodernamento e implementazione degli impianti 
di rete in media e bassa tensione. Proprio in questi cantieri 
è attivamente impegnata Valtellina con le sue squadre 
specializzate nel campo degli impianti per reti in media e 
bassa tensione. Il contratto sottoscritto nello scorso mese 
di aprile, prevede il coinvolgimento di Valtellina sia per 
la parte di manutenzione ordinaria (riparazione guasti, 
allaccio nuovi utenti, etc.) che per lo sviluppo e il rinnovo 
di impianti (cabine, e nuove linee dorsali) in diverse aree 
di Torino e hinterland. Si tratta di un accordo quadro da 8 
Milioni di euro, in un arco temporale di 24 mesi. Il contratto 
contempla inoltre una opzione di rinnovo per ulteriori 
8 Milioni nei medesimi tempi realizzativi. L’attività in 
corso evidenzia la capacità di Valtellina di essere partner 
collaborativo nel settore elettrico, campo operativo che 
si affianca al core business delle reti TLC. Soprattutto 
nell’ambito dei lavori di rinnovamento linee, si evidenzia 
come siano sempre più strette le sinergie infrastrutturali 
fra i due settori: infatti, proprio in alcuni dei cantieri IRETI 
di Torino, Valtellina sta realizzando anche la nuova dorsale 
in fibra ottica, a servizio del telecontrollo delle cabine di 
distribuzione secondarie.

3 miliardi di euro di investimenti: è questo 
il dato più significativo del piano indu-
striale al 2023 del Gruppo Iren, presen-
tato lo scorso 27 settembre a Milano. 
Una strategia di sviluppo che nasce dai 
risultati conseguiti negli ultimi quattro 
anni. L’incremento degli investimenti è 
del +20% rispetto al precedente, a be-
neficio dei territori coinvolti e dei clienti: 
serviranno per ammodernare e gestire 
in modo ancora più efficace e razionale i 
servizi e per rafforzare le politiche espan-
sive in settori come la mobilità elettrica e 
l’efficientamento energetico. I principali 
trend al 2030 che influenzano gli obiet-
tivi strategici del Gruppo sono l’energia 
in transizione, lo sviluppo sostenibile, la 
rivoluzione tecnologica e il ruolo centrale 
del Cliente. Emerge la necessità di adot-
tare tecnologie innovative per soddisfare 
i bisogni di clienti/cittadini, posti al centro 

della strategia di crescita sostenibile di 
Iren. Per quanto riguarda specificata-
mente l’energia gli investimenti previsti 
sono volti a consolidare la leadership di 
Iren nel settore del teleriscaldamento, 
sviluppare sistemi di accumulo di calore 
ed elettricità e rinforzare e migliorare la 
flessibilità degli impianti. Grande atten-
zione anche al settore ambientale, con 
importanti iniziative di crescita nel campo 
del servizio idrico integrato, attraverso 
lo sviluppo della rete idrica e la realiz-
zazione di impianti di trattamento delle 
acque. Gli investimenti consentiranno di 

incrementare la capacità di trattamento 
e riciclo dei materiali raccolti in coerenza 
con le linee guida dell’economia circolare, 
nel teleriscaldamento, e nella riconfer-
ma delle attuali concessioni in scadenza 
con le gare per la distribuzione gas, per il 
servizio idrico integrato e l’igiene urbana. 
Un piano che, grazie all’incremento della 
redditività, consente di sfruttare ulterior-
mente la flessibilità finanziaria per soste-
nere investimenti più intensi rispetto al 
precedente piano (+500 milioni di euro) 
consentendo al Gruppo di cogliere nuove 
opportunità di crescita. 

I

GRUPPO IREN:  IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE 
TRACCIA OBIETTIVI E STRATEGIE FINO AL 2023

Il Gruppo conferma l’efficacia dei pilastri strategici nel 
perseguimento della crescita con focus prioritario su reti, 
ambiente e teleriscaldamento. Tali pilastri sono supportati dalla 
digitalizzazione e dalle persone: fattori abilitanti dello sviluppo. 
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l dialogo fra lavoratori e azienda si attua certamente 
nell’impegno professionale, ma anche nella relazione 
di stima e collaborazione che può essere rafforzata di 

giorno in giorno. Un “clima positivo” che scaturisce dal rispetto 
reciproco degli impegni lavorativi, ma anche da iniziative di 
welfare che sanno ulteriormente consolidare la relazione di 
fiducia e il senso di appartenenza.  L’esperienza insegna che il 
welfare è prezioso anche per favorire l’espressione dei talenti.  
Partendo da questi principi, in Valtellina sono state create una 
serie di opportunità di welfare, alcune operative già da tempo 
altre in divenire. Importante ricordare che queste opportunità 
si affiancano, spesso in modo sinergico, al welfare che fa parte 
integrante degli accordi dei contratti nazionali di lavoro e 
di tutto ciò che concerne, ad esempio, gli aiuti alle famiglie 

proposti ed erogati da istituzioni pubbliche (statali, regionali, 
comuni, etc.).
Il compito di coordinare e fare crescere le opportunità di 
welfare interno, create e proposte direttamente da Valtellina 
è affidato all’Ufficio Risorse Umane dell’azienda, che è 
impegnato sia direttamente sull’argomento, sia nel consolidare 
le relazioni collaborative con realtà che possono sostenere 
direttamente o indirettamente il welfare aziendale. In tal 
senso particolarmente importante è l’accordo stabilito con il 
Gruppo Bancario Intesa San Paolo.  “Welfare Hub”  è il nome 
del pacchetto di servizi con il quale Intesa San Paolo si rivolge 
alle imprese e ai loro dipendenti, con lo scopo di offrire 
opportunità particolarmente utili e vantaggiose per la persona 
e la famiglia. Welfare Hub comprende anche una piattaforma 

I

Persone & Società

digitale navigabile da computer, tablet e smartphone dove i 
lavoratori possono trovare i servizi di welfare a loro riservati 
e i relativi benefit previsti. Un’unica soluzione e piattaforma 
per rispondere alle divere necessità e interessi di chi lavora 
in Valtellina e delle famiglie: salute, benessere, tutele 
assicurative, convenzioni, formazione, istruzione, tempo 
libero e molto altro ancora.
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CORSI DI LINGUE STRANIERE
Opportunità di crescita professionale e personale sempre 
più importanti, in ogni ruolo lavorativo. Attività utilissime 
anche per viaggiare, il tempo libero e aiutare i figli con la 
scuola.

TUTELA DEL NUCLEO FAMIGLIARE
Una vantaggiosa soluzione assicurativa per rendere ancora 
più efficace l’ombrello protettivo di tutta la famiglia. Ad ogni 
età e con formule di polizza sempre personalizzate. 

POLIZZE CONVENZIONATE ASSICURAZIONE CASA
Formule appositamente create per tutelare ancora meglio la 
prima casa e gli altri immobili famigliari a costi di copertura 
molto favorevoli ed in esclusiva per i dipendenti Valtellina.

POLIZZE ASSICURAZIONE AUTO E MOTO
In uno scenario di mercato sempre più complesso e 
competitivo nel settore assicurativo, dei precisi riferimenti 
con le migliori offerte nel rapporto condizioni-prezzo.

CONVENZIONI PER ACCENSIONE MUTUI CASA
Sicurezza e tranquillità in più nel caso di acquisto della 
casa, per se stessi o per i figli. Condizioni particolarmente 
favorevoli negli importi di erogazione, nei tassi e nei servizi 
accessori.

CONTRIBUTI SULL’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO
L’istruzione dei figli ha un peso notevole sui bilanci 
famigliari, in particolare l’acquisto di libri di testo. Poterli 
avere a condizioni vantaggiose è un aiuto importante in tutti 
i corsi di studi.

CONVENZIONE AGENZIA VIAGGI PER LA FAMIGLIA
Il tempo del relax e delle vacanze è fondamentale per vivere 
meglio e più serenamente anche l’attività lavorativa. Il 
welfare Valtellina interviene positivamente con proposte per 
mare, montagna e turismo culturale di tutta la famiglia. 

COORDINAMENTO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ
Pensare al proprio benessere è importante, senza però 
dimenticare chi per ragioni di salute o socio-economiche 
è in difficoltà. Ecco perché Valtellina estende il suo welfare 
anche alla solidarietà coordinando idee e iniziative.

RACCOLTA FONDI PER PROGETTI
Valtellina è disponibile a promuovere e sostenere attività 
solidaristiche autorevoli ed importanti, in Italia e nel mondo, 
finalizzate a raccogliere fondi all’interno e all’esterno 
dell’azienda.

VISITE SPECIALISTICHE A COSTI CONVENZIONATI
Importante opportunità a favore della prevenzione delle 
malattie e per controlli dello stato di salute, realizzata in 
collaborazione con le cliniche Gavazzeni di Bergamo.

ACCESSO AGEVOLATO A STRUTTURE SPORTIVE
Il modo più favorevole per frequentare strutture di 
qualità dove trovare servizi per il fisico e il benessere: 
palestre, piscine, centri yoga, pilates, etc.

CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE
Un consolidato punto di forza del welfare Valtellina, 
costantemente rinnovato negli argomenti e nelle 
sinergie. Proposte che favoriscono la professionalità e il 
team building.

VALTELLINA WELFARE 

I L  W E L F A R E   V A L T E L L I N A

Diverse opportunità sono già attive ed altre stanno per essere messe 
a punto, con l’obiettivo di disporre di soluzioni di welfare moderne e 
coerenti con l’evoluzione della realtà aziendale Valtellina. 

Sull’importante argomento del welfare e sulle 
numerose opportunità disponibili in azienda, l’Ufficio 
Risorse Umane di Valtellina ritiene importante 
rafforzare il dialogo con il personale, recependo anche 
indicazioni migliorative sui servizi. 
risorseumane@valtellina.com



Dott. Antonio Beatrice

Formatore del Programma 
Assertività

Investire in Formazione: 
un valore per le persone 
e per l’azienda

ormare” vuole dire trasmettere alle persone idee, 
concetti, strumenti e metodi finalizzati non solo 
ad accrescere la loro competenza personale, ma 

soprattutto favorire la condivisione di tale competenza 
con i colleghi. Questo processo virtuoso di interscambio 
di conoscenze è fondamentale, soprattutto in uno 
scenario dove grandi cambiamenti sono avvenuti a livello 
di organizzazione interna delle aziende. Per Valtellina 
questa esigenza basilare si unisce inoltre al fatto che 
l’azienda ha intrapreso in questi ultimi anni una profonda 
diversificazione, aggiungendo al suo core business nuovi 
settori di mercato. Ciò ha comportato naturalmente lo 
sviluppo di nuove unità operative e l’ingresso di nuove 
risorse professionali, che devono trovare la migliore 
sinergia con l’intero staff.  La Direzione Generale Valtellina 
è convinta che la formazione rappresenti ora più che mai lo 
strumento strategico per l’espansione di qualsiasi attività 
imprenditoriale.  In particolare sono sempre più necessarie 
flessibilità mentale e predisposizione alle novità, tutte doti 
che una formazione intelligente e mirata può accrescere in 
qualsiasi individuo o gruppo.
Da qui l’avvio di un nuovo programma di attività formative, 
che si rivolgono prima di tutto a Responsabili di Funzione 

Network

e Project Manager, iniziate nel mese di ottobre e che 
proseguiranno in calendari specifici fino al 2019.  Due 
gli argomenti chiave di questo nuovo ciclo di incontri: 
il concetto evoluto di “Assertività” e le basi applicative 
di un moderno “Project Management”.  Relatori dei due 
corsi rispettivamente Antonio Beatrice e Michela Ruffa; 
entrambi fra i più competenti e apprezzati formatori a livello 
nazionale nei loro specifici settori.  Il via al programma di 
incontri è avvenuto l’8 ottobre nelle strutture del centro 
meeting Tenuta Colle Piajo di Nembro, a pochi chilometri 
dall’headquarter Valtellina, una location già più volte 
utilizzata con successo da parte dell’azienda.  
Entrambi i relatori hanno sottolineato che i due percorsi 
formativi, pur differenziandosi  per contenuti e referenti, 
hanno dei fondamentali tratti comuni e alcuni degli 
obiettivi sono analoghi: ad esempio particolarmente 
importante il fatto che ogni collettività ha la necessità di 
evolvere e di adeguarsi ai continui cambiamenti di scenario 
che caratterizzano la nostra epoca; di conseguenza ogni 
qualvolta si producono nuovi equilibri è possibile che 
nascano anche delle tensioni interne che vanno affrontate, 
capite e sulle quali si può intervenire sia individualmente 
che in team.

“F

Sono iniziate nello scorso mese di 
ottobre nuove, importanti attività 
formative in Valtellina, rivolte ai 
Responsabili di Funzione e ai Project 
Manager.
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Antonio Beatrice, rivolgendosi ai Responsabili di 
Funzione presenti all’incontro, ha tenuto a sottolineare 
come: “Se i conflitti sono spesso generati dalla necessità 
dell’organizzazione di adattarsi ai cambiamenti di scenario 
è ragionevole considerare la loro presenza anche come un 
indicatore positivo. L’acquisizione quindi della fiducia nella 
propria capacità di risolvere i conflitti è uno dei driver più 
importanti per liberare creatività, intraprendenza e facilitare 
cooperazione e crescita di un senso di responsabilità 
sistemico. Una modalità evoluta per trasformare un 
conflitto in crescita è la negoziazione. L’obiettivo di una 
buona negoziazione è, infatti, raggiungere un nuovo 
equilibrio di stabilità che integri il cambiamento attraverso 
la costruzione di una nuova cornice di significato con 
all’interno un più maturo e saldo consenso”.

Molti e sempre di grande interesse gli spunti di riflessione e 
lavoro proposti anche da Michela Ruffa nel suo programma 
formativo di Project Management rivolto ai Project 
Manager. Ampi consensi ha immediatamente suscitato, ad 
esempio, il tema del rapporto fra Ruoli e Responsabilità, in 
uno scenario nel quale “il progetto” è sempre da considerarsi 
parte di un sistema più ampio, quello dell’azienda nel 
suo complesso. L’impegno formativo tende quindi a fare 
crescere all’interno dell’azienda una mentalità evoluta, 
che si svincola del semplice meccanismo stimolo-risposta, 
in-put/out-put, per passare ad una consapevolezza più 
matura e allo stesso tempo moderna dell’azienda stessa, 
quella di un organismo olistico anche dal punto di vista 
progettuale, dove ogni componente interagisce con tutti gli 
altri soggetti. 

Dott.ssa Michela Ruffa

Formatrice del Programma 
dedicato ai Product Manager.
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Valtellina sostiene il progetto 
“Cartoleria solidale” di ANTARES onlus

La Direzione Generale Valtellina ha 
deciso di contribuire alla finalità 
e all’attuazione pratica di uno dei 
più interessanti progetti messi a 
punto e gestiti dalla Associazione 

Antares Onlus con sede a Bergamo.  Antares accreditata 
dall’ASL per diagnosi di bisogni educativi speciali (DSA; 
ADHD; Autismo, BES) interviene con azioni qualificate e 
progetti gratuiti  precisi per includere, colmare le distanze, 
contrastare la povertà educativa per far fiorire talenti 
e capacità, motivare allo studio e all’apprendimento, 
garantire la piena attuazione del diritto all’istruzione, come 
sancito nella Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza. Con il nuovo progetto “Cartoleria 
Solidale” Antares  intende sostenere in forma immediata 
il diritto allo studio di bambini e ragazzi con difficoltà 
economiche attraverso la fornitura gratuita del corredo 
scolastico. Dare opportunità di successo ai ragazzi che 
partono da condizioni non favorevoli significa curare 
una relazione educativa che favorisca il processo di 
autostima degli studenti e restituisca loro la disponibilità 
ad affrontare i compiti scolastici con perseveranza. La sfida 
educativa di Antares è quindi ancora una volta, quella di 
mettere al centro dell’attenzione il bambino/ragazzo che 
soffre di un disagio al fine di permettergli di recuperare un 
rapporto positivo con se stesso e ciò che lo circonda.

concretamente esplicitata ed armonizzata.
Anche in Valtellina abbiamo immediatamente preso in 
esame il testo e siamo passati subito a capire se il percorso 
intrapreso fosse adeguato o da perfezionare. Debbo dire 
che abbiamo avuto conferma di aver creato condizioni 
operative coerenti a quanto richiesto dalla normativa. 
Una normativa che, è bene sempre ricordarlo, si basa sul 
concetto di elevare la sicurezza non solo dei dati personali 
ma di tutte le informazioni che circolano in azienda. 
Su questo punto è utile ricordare anche che Valtellina 
non partiva certo da zero, fondamentale è stata anche la 
certificazione ISO IEC 27001: 2013 sulla sicurezza delle 
informazioni  e la gestione delle infrastrutture
 Valtellina è un’azienda evoluta, che proprio perché eroga 
servizi ha un rilevante impatto sul mondo dei dati e ciò su 
vari fronti.
Un fattore molto importante che desidero ribadire è 
il concetto che questa normativa non è solo privacy, 
ma soprattutto data protection. I due aspetti sono 
profondamente sinergici. Anche su questo elemento 
abbiamo già costruito una buona base di partenza, è 
necessario però ora accelerare il processo passando dalla 
valutazione  delle necessità alla definizione di un modello 
organizzativo adeguato al nostro contesto, mirato e solido 
nelle sue linee applicative. 
Ciò richiede, nei prossimi mesi, un lavoro di 
puntualizzazione analitica delle aree critiche e dei 
percorsi di miglioramento, sia in ambito tecnologico sia 
per quanto riguarda incentivare la responsabilizzazione 
e la consapevolezza  delle persone, direi anzi che proprio 
questi due termini  devono essere le parole d’ordine per 
tutti. Non possiamo, ad esempio, affidarci totalmente 
alla tecnologia così come trascurare una formazione 
adeguata sul tema.  Ecco perché affiancheremo alle nostre 
indicazioni operative, delle attività formative specifiche 
che coinvolgeranno chiunque si relaziona con la “gestione 
sicura dei dati” affinchè questi possano rappresentare un 
vero e proprio “asset competitivo” per l’azienda.”

S

AVV. MARIA CUPOLO 
Avvocato del Foro di Milano  coniuga 
la passione per il mondo del diritto 
con l’esperienza maturata nelle aule 
di Tribunale. Esperta in tematiche 
legate ai diritti delle nuove tecnologie, 
svolge la sua professione al fianco delle 
aziende come consulente Privacy e 
Data Protection Officer.

Nello scorso mese di agosto, con 
l’emanazione di uno specifico decreto 
legislativo, l’Italia ha armonizzato la 
legislazione interna (ex Codice Privacy) 
al  regolamento europeo  2016/679 in 
materia di trattamento, protezione e 
circolazione dei dati personali.

u come questa importante evoluzione normativa 
coinvolge la nostra realtà lavorativa ne parliamo 
con l’avvocato Maria Cupolo, specialista legale 

nominata DPO – Data Protection Officer di Valtellina, 
consulente che sta coordinando il programma finalizzato 
al corretto adeguamento delle dinamiche interne a quanto 
previsto dalla nuova normativa.
“Il decreto legislativo 101/2018 approvato  in Italia l’8 di 
agosto – ricorda e sottolinea l’avvocato Cupolo - è stato 
pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 settembre ed è entrato 
in vigore il 19 settembre. 
Dal quel giorno, logicamente, all’interno delle aziende è 
cominciata un’analisi approfondita del testo finalizzata 
in particolare a verificare che le situazioni evolutive 
già poste in essere nei mesi scorsi fossero adeguate a 
quanto effettivamente richiesto ora dalla normativa 

News

Privacy e sicurezza dei dati aziendali: 
la nuova normativa tra passato e futuro

Il nostro appassionato biker Patrizio 
Camozzi in forza presso la sede Valtellina 
di Gorle,  ha partecipato alla settima 
edizione della corsa ciclistica benefica 
promossa da Colt Technology Service: 
da Milano a Roma in quattro giorni per 
raccogliere fondi a favore di associazioni 
onlus. La corsa, svoltasi dal 21 al 24 
settembre, quest’anno ha visto proprio 
l’Italia protagonista, con un percorso di 
700 Km. Oltre 100 i bikers partecipanti, 
di cui 10 italiani. Annualmente 
l’iniziativa coinvolge i dipendenti e 
collaboratori di Colt provenienti da 
più di 25 Paesi (inclusi Giappone, 
Stati Uniti e India) congiungendo 
idealmente le diverse città del Gruppo, 
mira a raccogliere fondi da destinare 
ad associazioni no profit scelte dai 
dipendenti nei diversi paesi. Nel corso 
degli anni, dal 2013, la Bike Ride ha 
contribuito a raccogliere circa 800.000€, 
coinvolgendo 450 partecipanti e 
l’obiettivo di quest’anno è stato di 
raggiungere 1 milione di €. In Italia, la 
somma raccolta tramite la piattaforma 
dedicata verrà devoluta al Progetto 
Ospedale Niguarda per i bambini di 
Dottor Sorriso ONLUS, dal ‘95 impegnata 
per rendere più serena la degenza dei 

bambini in ospedale (in Italia circa 30 
strutture ospedaliere in tutta Italia e 4 
centri di riabilitazione), restituendo loro 
il sorriso, attraverso la clownterapia. 
Un’Associazione che Valtellina conosce, 
apprezza e che sostiene da tempo 
anche con altre iniziative di solidarietà.

in bici da Milano a Roma per 
solidarietà e con il “Sorriso”

Charity Bike Ride “Colt” 2018:
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Uno de los temas centrales que forman parte del debate de 
quienes se ocupan de la relación entre empresa y 
digitalización es la Ciberseguridad, la seguridad de los 
datos informáticos que exige mayores niveles de 
protección, que van desde las modalidades de transmisión 
hasta los sistemas de archivo. La importancia del tema 
aumenta debido a las perspectivas de desarrollo de la 
Industria 4.0 y de la Internet de las Cosas que determinará 
una predecible e imponente expansión de datos, con la 
consiguiente necesidad de protegerlos, solo por citar dos 
ejemplos. Aún más apremiantes son las necesidades de 
seguridad IT y TIC en ambientes “sensibles” como 
aeropuertos y estaciones. Valtellina y sus aliados 
comerciales en este sector están ofreciendo a las 
sociedades que gestionan los aeropuertos soluciones de 
Seguridad Informática avanzadas y funcionales, que 
garantizan confiabilidad y eficiencia. Precisamente en la 
presente edición de NoiMille presentamos lo que estamos 

Se tivermos de encontrar um argumento que vem 
alimentando o debate no tocante aos desdobramentos 
da relação entre empresas e digitalização, deveríamos 
provavelmente colocar no primeiro lugar a “Cyber 
Security”, a segurança dos dados informáticos, com 
demandas de novos níveis de proteção que abrangem 
tanto as modalidades de transmissão quanto os 
sistemas de arquivamento. O caráter central dessa 
temática, acaba sendo acentuado pelas perspectivas 
de desenvolvimento que envolvem a segurança dos 
dados, com a previsível, imponente expansão 
determinada por “Industry 4.0” e pela “Internet of 
Things” (apenas para fazer dois exemplos). Ainda mais 
urgentes são as necessidades de segurança TI e TIC em 
ambientes “sensíveis”, como aeroportos e estações. 
Exatamente nesse sentido, ou seja, direcionando seus 
esforços às sociedades de gestão de estruturas 
aeroportuárias, a Valtellina e seus parceiros do setor 
têm oferecido soluções de Cyber Security bastante 
avançadas e funcionais, capazes de juntar 
confiabilidade e eficiência. Iremos falar nisso na 
presente edição do “NoiMille”, apresentando tudo que 
vimos fazendo no aeroporto de “Orio al Serio” 
(Bérgamo), tratando-se de uma estrutura 
aeroportuária de destaque pelo que diz respeito ao 
tráfego de passageiros ao nível nacional e 
internacional. Dessa forma, o Grupo Valtellina entra 
oficialmente em um novo setor de mercado, 
particularmente interessante e proveitoso, até mesmo 
além da específica oferta de serviços. A capacidade de 
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más importantes por tráfico de pasajeros a nivel nacional e 
internacional. Por lo tanto el Grupo Valtellina ingresa 
oficialmente en un  nuevo sector de mercado 
especialmente interesante y rentable, incluso más allá de la 
oferta específica de servicios. La capacidad para intervenir 
y ofrecer soluciones en el ámbito de la Ciberseguridad 
constituye un óptimo “DNI” , que distingue a una empresa 
que siempre se ha orientado hacia los sectores más 
innovadores del mercado y que posee la capacidad de unir 
habilidades para la realización de infraestructuras, con 
competencias estratégicas que incluyen la resolución de 
problemas a 360 grados. La seguridad de los datos no es un 
campo cerrado o aislado en sí mismo, es  parte integral, 
inseparable y sinérgica de la evolución hacia la fábrica 
digitalizada y la ciudad inteligente, simplemente por dar 
dos ejemplos. En Valtellina sabemos que para crecer y 
seguir siendo competitivos debemos apoyar los recursos 
consolidados de nuestro trabajo con inversiones cada vez 
más importantes en nuevos sectores tecnológicos 
compatibles con nuestra principal línea de negocios. Pero 
todo esto exige ante todo capacitación y actualización de 
nuestros recursos humanos, que deben ser capaces de 
garantizar la profesionalidad necesaria para afrontar los 
nuevos desafíos. No es solo una cuestión de crecimiento 
personal sino principalmente de crecimiento del equipo y 
de la organización en su conjunto. El desarrollo de las 
habilidades técnicas debe ser complementado con la 
evolución de la metodología de trabajo y de las dinámicas 
internas de  la empresa Valtellina. El desafío es cada vez 
mayor, lo sabemos muy bien.  Modelos de trabajo que 
desde hacía años estaban consolidados ya no son 
adecuados para satisfacer las demandas de los clientes y 
conquistar cuotas de mercado en sectores rentables, pero 
al mismo tiempo muy competitivos y exigentes. Por este 
motivo la empresa está implementando actividades de 
formación adecuadas para afrontar los actuales y fututos 
escenarios. Además, ahora más que nunca debemos 

trabajar con  entusiasmo y 
motivación, serenidad y sentido de 
pertenencia. Es por esto que el tema 
del bienestar laboral es  central para 
la empresa, que está proyectando 
nuevos planes de  acción. Porque las 
tecnologías son nuestro trabajo, 
pero la calidad humana sigue siendo 
el factor determinante para poder 
usarlas de la mejor manera. 

intervir, atender demandas e satisfazer exigências no 
campo da “Cyber Security”, representa uma ótima 
“carteira de identidade” pelo que diz respeito aos 
elementos que distinguem uma empresa no tocante à 
sensibilidade em relação aos cenários mais inovadores 
do mercado, e à capacidade de juntar competências de 
caráter executivo e inerentes às infraestruturas com 
competências estratégicas e de “problem solving” em 
360 graus. A segurança dos dados não é um campo a 
ser considerado por si só, portanto não é algo 
incomunicável e independente, sendo na realidade 
parte integrante e incindível, sinérgica, da evolução 
rumo à fábrica digitalizada e às “smart cities” (querendo 
apresentar mais uma vez dois exemplos a esse 
respeito). Nós, na Valtellina, sabemos que para 
crescermos e para mantermo-nos competitivos, 
precisamos juntar os consolidados recursos de nosso 
trabalho com investimentos crescentes em novos 
setores tecnológicos mais afins ao nosso “core 
business”. Contudo, isso demanda, antes de mais nada, 
a constante atualização e qualificação de nossos 
recursos humanos, que devem ser capazes de garantir 
o profissionalismo e as competências necessárias a 
enfrentar da melhor maneira possível os novos 
desafios. Não é apenas uma questão de crescimento do 
indivíduo, mas em primeiro lugar da equipe, da 
organização corporativa. O desenvolvimento de 
competências particularmente técnicas deve ocorrer 
paralelamente a uma evolução igualmente significativa 
pelo que diz respeito à maneira de se trabalhar e às 
dinâmicas internas da empresa Valtellina. O nível de 
exigência do desafio tem subido. Nós sabemos disso. 
Modelos consolidados faz anos, hoje em dia não 
resultam mais adequados para dialogar com os clientes 
e para conquistar cotas de mercado em setores tanto 
favoráveis quanto complexos, desafiadores e 
competitivos. É por essa razão que a empresa vem 
implementando atividades de formação e treinamento 
adequadas aos cenários com que nos deparamos hoje 
em dia, e que, mais ainda, teremos de enfrentar num 
futuro próximo. Ao mesmo tempo, entusiasmo e 
motivação, serenidade e senso de pertencimento, são 
- agora mais do que nunca - determinantes. Eis o motivo 
pelo qual, também em relação ao tema do “welfare”, 
nós vimos pensando e projetando novas soluções. As 
tecnologias são certamente o nosso trabalho, 
entretanto as qualidades humanas continuam sendo o 
fiel da balança no que tange à melhor forma de utilizar 
ditas tecnologias.  

INNOVACIÓN: SON SIEMPRE LAS 
PERSONAS LAS VERDADERAS 
PROTAGONISTAS.  

INOVAÇÃO: AS PESSOAS SEGUEM 
SENDO AS VERDADEIRAS 
PROTAGONISTAS

Estoy convencido de que además de las habilidades 
técnicas y de las competencias profesionales, en una 
empresa sigan siendo fundamentales la pasión por el 
trabajo y la capacidad de transmitirla a los demás. Por 
eso una de las principales tareas de quienes 
conducen una empresa o un equipo de trabajo, es la 
“liberar” las potencialidades que las personas poseen. 
Un objetivo que también permite crear un mejor 
clima de trabajo , favoreciendo la expresión de los 
talentos. 
Con el ritmo de hoy y la complejidad que estamos 
viviendo, ya no basta con ser capaces 
individualmente de realizar nuestras actividades 
cotidianas. Es necesario, por ejemplo, poseer una 
mayor capacidad de comunicación para interactuar 
con los distintos niveles de empleados, o con los 
departamentos y equipos de trabajo. Actualmente las 
empresas cada vez le prestan mayor atención a la 
interacción entre máquinas y trabajadores, entre 
tecnologías y operadores. ¡Mientras sería necesario 
seguir concentrándose ante todo en el diálogo entre 
las personas!. Pero que quede clara una cosa: muchas 
veces los primeros que tienen poco diálogo (o que no 
lo incentivan adecuadamente) son los mismos jefes. 
Conducir una empresa o un equipo de trabajo 
significa involucrarse todos los días, ayudando a los 
empleados a crear relaciones fuertes, basadas en el 
respeto y la ayuda recíproca. 
A esto se agrega la necesidad de ser aún más flexibles 

Estou convicto que em uma empresa, além da 
competência técnica e profissional, continue sendo 
fundamental a paixão pelo trabalho e a capacidade de 
transmitir esse sentimento aos outros. Por esse motivo, 
quem dirige uma empresa, ou uma equipe, deve colocar 
entre suas principais tarefas a de “liberar” todos os 
recursos presentes nas pessoas. Trata-se de um objetivo 
que ajuda ainda a criar um ambiente de trabalho melhor, 
favorecendo o estabelecimento das condições ideais para 
que os talentos consigam se expressar plenamente. 
Com os ritmos de hoje em dia e as complexidades que 
vimos vivenciando, todos nós devemos ir além das 
simples habilidades técnicas necessárias ao desempenho 
de nossas atividades rotineiras no trabalho. O que se 
demanda é também, por exemplo, uma capacidade a cada 
vez maior de se comunicar, entre as várias gerações de 
funcionários, ou entre setores e equipes. Na atualidade, 
as empresas são a cada vez mais interessadas no diálogo 
entre máquinas e funcionários, entre tecnologias e 
operadores.  No entanto, é preciso continuar olhando, em 
primeiro lugar, para o diálogo entre as próprias pessoas! 
Que seja claro: os primeiros a se mostrarem carentes pelo 
que diz respeito a essa necessidade de diálogo (ou no que 
tange às escolhas a serem tomadas visando favorecê-lo), 
são amiúde os próprios chefes. Dirigir uma empresa ou 
uma equipe que seja, significa colocar-se à prova todos os 
dias, ajudando os subordinados a criar laços fortes, de 
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LA CIBERSEGURIDAD ES EL 
SÍMBOLO DE NUESTRA 
VOLUNTAD Y CAPACIDAD DE 
INNOVAR. 

A “CYBER SECURITY” É O 
SÍMBOLO DA NOSSA VONTADE E 
CAPACIDADE DE INOVAÇÃO

El desarrollo tecnológico es 
fundamental, pero el empeño y el 
entusiasmo en el trabajo son 
igualmente importantes para 
seguir siendo competitivos en un 
mercado cada vez más complejo. 

O desenvolvimento tecnológico é 
fundamental, mas o 
comprometimento e o entusiasmo 
no trabalho são igualmente 
importantes para se manter 
competitivos em um mercado a 
cada vez mais complexo. 

La Seguridad Informática es hoy uno 
de los principales temas de interés, 
también considerando el impacto de 
la evolución del 4.0 y de la IoT.

A “Cyber Security” constitui, hoje 
em dia, uma temática central, 
também em consideração dos 
profundos desdobramentos 
determinados por 4.0 e IoT.

Se anunció públicamente que 
Valtellina desarrollará la red de 
banda ultra ancha (modalidad FTTH) 
en Lombardía y en otras regiones. 

Apresentado o empenho da 
Valtellina para o desenvolvimento 
da rede em ultra banda larga 
(modalidade FTTH) em Lombardia 
e em outras regiões.

VALTELLINA TRABAJA PARA 
OPEN FIBER: OBRADORES EN 
TODA ITALIA 

VALTELLINA PARA OPEN FIBER:  
OBRAS NA ITÁLIA TODA

Se decidió comenzar con los trabajos en Gorle 
(Bérgamo), donde se encuentra el cuartel general de 
Valtellina, para acompañar la conferencia de prensa 
que  se realizó el pasado 11 de julio en la sala del 
Concejo Deliberante del Municipio. Valtellina 
(representada por Giorgio Cattaneo, Director de 
Producción) y Open Fiber (representada por Luca 
Nanna, Gerente Regional), junto con el Intendente de 
Gorle Giovanni Testa, presentaron las potencialidades 
de una red extremadamente potente, con una 

O começo dos trabalhos em Gorle (Bérgamo), que é 
também sede do “headquarter” da Valtellina, foi o 
motivo da coletiva de imprensa que ocorreu no último 
dia 11 de julho na sala do Conselho Municipal. A 
Valtellina (representada por Giorgio Cattaneo, Diretor 
de Produção) e Open Fiber (representada por Luca 
Nanna, Regional Manager), junto ao Prefeito de Gorle, 
Giovanni Testa, apresentaram as potencialidades de 
uma rede extremamente eficiente, com uma 

para satisfacer las exigencias del mercado , visto que 
en estos últimos años la rigidez de comportamiento 
ha sido definitivamente dejada de lado. Y estos 
cambios deben comenzar por quienes dirigen una 
organización. Es por eso que no estoy para nada de 
acuerdo  con quienes piensan que hoy las empresas 
podrían actuar eficazmente incluso sin tener “jefes”. 
La denominada “autogestión” no me termina de 
convencer. Creo más en los “capitanes” que son 
capaces de motivar a su tripulación, identificando a 
las excelencias e involucrándolas activamente en el 
trabajo de equipo, sin encerrarse en la auto-
celebración de “yo soy el mejor”. Quien es realmente 
bueno es quien sabe obtener lo mejor de sus 
colaboradores. ¿
Una tarea difícil? Comencemos con probar, no 
dejando todo completamente en manos de la 
tecnología sino usando el cerebro y la sensibilidad… 
¡estaremos todos más satisfechos!

El  Presidente
Gianpietro Valtellina 

recíproco respeito e mútuo suporte. 
Além disso, há também a necessidade de desenvolver 
uma nova e maior flexibilidade em atender às demandas 
do mercado. Os últimos anos acabaram por “aposentar” 
definitivamente a rigidez dos comportamentos. 
Começando por diretoria e alta gerência da empresa. É 
por essa razão que não estou nem um pouco de acordo 
com quem pensa que hoje as empresas poderiam 
funcionar muito bem até mesmo sem ter uma “chefia”. 
A assim chamada “autogestão” me deixa, na verdade, 
bastante perplexo. Creio certamente muito mais na ideia 
de “capitães” que saibam motivar suas tripulações, 
identificando as excelências, tornando-as parte ativa do 
trabalho de equipe, evitando aquele fechamento típico 
consistente na auto exaltação do “eu sou bom”. 
Bom de verdade é quem tem a capacidade de tirar o 
melhor de seus colaboradores. Tarefa difícil? O primeiro 
passo é tentar fazer isso... evitando confiar 
exclusivamente na tecnologia, e tratando de usar o 
cérebro e certa sensibilidade… assim veremos como todo 
mundo acabará sendo mais satisfeito! 

O Presidente
Gianpietro Valtellina 

capacidad de conexión de hasta 1 Giga por segundo. En 
Lombardía Valtellina cableará los pueblos de las 
provincias de Bérgamo, Brescia, Sondrio, Mantua y 
Cremona. En total 138 municipalidades (48 en 
Bérgamo) y 348.225 unidades inmobiliarias que 
estarán cableadas dentro de 2 años.  Se prevé que 
Valtellina sume nuevas obras a las de esta primera 
etapa.  Para los trabajos de infraestructuras se usarán, 
en la medida de lo posible, tuberías e infraestructuras 
de red subterráneas ya existentes (tuberías de agua y 
gas que no están en uso, servicios públicos 
subterráneos, etc.) para reducir al máximo los 
inconvenientes para la comunidad. Para realizar las 
excavaciones se aplicarán innovadores técnicas con 
bajo impacto ambiental. El proyecto se enmarca en la 
convención firmada entre el Ministerio de Desarrollo 
Económico , la Región Lombardía, los Municipios 
involucrados e Infratel Italia, una sociedad que 

capacidade de conexão de até 1 Giga ao segundo. Na 
região Lombardia, a Valtellina irá realizar o cabeamento 
dos municípios das províncias de Bérgamo, Brescia, 
Sondrio, Mântua e Cremona. O total dos municípios 
interessados é de 138, (em Bérgamo, 48), sendo em 
total 348.225 os imóveis em que será realizado o 
cabeamento que irá garantir a conexão, dentro de dois 
anos. É provável que, depois desse primeiro lote de 
obras, haverá mais encomendas desse tipo para a 
Valtellina. Para as obras atinentes às infraestruturas 
serão utilizados, quando possível, condutos e 
infraestruturas de rede subterrâneas já existentes 
(tubulações inutilizadas de água e gás, serviços 
secundários, etc.), para limitar ao máximo eventuais 
incômodos e desserviços para a comunidade. As 
escavações serão efetuadas privilegiando modalidades 
inovadoras e que impliquem um baixo impacto 
ambiental. O projeto é previsto pela Convenção entre o 
Ministério para o Desenvolvimento Econômico, a 
Região Lombardia, as Prefeituras envolvidas e “Infratel 
Itália”, sociedade “in house” do Ministério. A Convenção 

pertenece al Ministerio.  El acuerdo permitió que 
Infratel convocara a licitación para la construcción y la 
gestión de una red de banda ultra ancha en las 
denominadas “zonas blancas” donde las empresas no 
encuentran incentivos económicos para invertir, la cual 
fue ganada por Open Fiber. Dicha sociedad está 
presente en todo el territorio italiano ocupándose de la 
construcción y de la gestión de una infraestructura de  
fibra óptima. La red se otorgará en concesión durante 
20 años a Open Fiber que también se encargará de su 
mantenimiento, y seguirá siendo de propiedad pública. 
La primera licitación Infratel involucra a 3.043 
municipios de : Abruzos, Emilia-Romaña, Lombardía, 
Molise, Toscana y Véneto. Open Fiber también ganó la 
segunda licitación de Infratel para el cableado de otras 
diez regiones y de la Provincia Autónoma de Trento. La 
inversión total para la cobertura de las “zonas blancas” 
de Lombardía es superior a 400 millones de euros..  

permitiu a publicação, por parte da Infratel, do primeiro 
edital de licitação para a construção e gestão de uma 
rede de ultra banca larga nas assim chamadas “áreas 
brancas” ou “com o mercado em falência”, sendo que tal 
licitação acabou sendo ganha pela Open Fiber.  A 
Sociedade é ativa em todo o território nacional para 
construir e gerir uma infraestrutura em fibra ótica. Pelo 
que diz respeito à rede, será reconhecida uma 
concessão da duração de 20 anos à Open Fiber, sendo 
que a própria Open Fiber deverá cuidar também de 
todos os aspectos atrelados às atividades de 
manutenção da rede, a qual continuará de propriedade 
pública. O primeiro edital Infratel abrange 3.043 
municípios das seguintes regiões: Abruzzo, Emilia 
Romagna, Lombardia, Molise, Toscana e Vêneto. À 
Open Fiber acabou por ser adjudicada também a 
segunda licitação Infratel para o cabeamento de mais 
dez regiões e da província autônoma de Trento. O 
investimento total para a cobertura das áreas “com o 
mercado em falência” da região Lombardia, é superior a 
400 milhões de euros.  

Em 2015 o Governo italiano aprovou a Estratégia para a ultra banda larga, com o objetivo de preencher o 
atraso digital do país. O plano de desenvolvimento se coloca em sintonia com os objetivos da Agenda 
Digital Europeia, e prevê a cobertura - até 2020 - de pelo menos 30 Mbps para todos os cidadãos italianos, 
e pelo menos 100 Mbps para o 85% da população. A União Europeia solicitou os países membros para que 
sanassem situações de “digital divide” com o plano específico “Gigabit Society”, um conjunto de medidas 
que visa fazer com que todos os cidadãos europeus possam usufruir da melhor conexão possível e acessar 
os serviços digitais mais evoluídos. Em especial, a União Europeia estabeleceu que até 2025 todas as 
escolas, as estações ferroviárias, os aeroportos, as empresas - além das principais Administrações Públicas 
do Continente - devam estar conectadas pelo menos em 1 Gbps (Gigabit por segundo). Por sua vez, todas 
as casas dos cidadãos europeus, até mesmo nas regiões rurais, terão de estar cobertas por redes de 100 
Megabit, suscetíveis a serem potenciadas até chegar a 1 Gbps. No Plano para a Ultra Banda Larga, o 
Ministério do Desenvolvimento Econômico repartiu o território italiano em quatro áreas ou “clusters”, de 
acordo com a concentração da população, com as características do território, com a densidade de 
empresas e com a presença de infraestruturas de ultra banda larga. Os “clusters” A e B, onde mora cerca 
de 60% da população, são as assim chamadas áreas “com sucesso do mercado”, onde as empresas privadas 
têm um interesse econômico em construir uma infraestrutura. Entretanto, os “clusters” C e D coincidem 
com as áreas rurais, montanhosas, insulares ou que são situadas às margens de grandes aglomerações 
urbanas: áreas definidas “com o mercado em falência”, onde edificar uma infraestrutura é mais complexo e 
não é rentável para as empresas (uma vez que o número de conexões à rede não seria suficiente a cobrir os 
custos), tanto que amiúde não está disponível sequer a cobertura ADSL. Para que também os habitantes 
dessas áreas possam ter acesso a uma conectividade rápida, a Infratel, sociedade “inhouse” do Ministério 
do Desenvolvimento Econômico, publicou dois editais de licitação que têm como objeto as atividades de 
projetação, realização, gestão e manutenção de uma rede em fibra.   

O PLANO MINISTERIAL  “ULTRA BANDA LARGA”

En 2015 el Gobierno italiano aprobó la Estrategia para la Banda Ultra-Ancha con el objetivo de superar el retraso digital de Italia. El 
plan de desarrollo coincide con los objetivos de la Agenda Digital Europea, y prevé que dentro del año 2020 se brinde la cobertura 
de al menos 30 Mbps para todos los ciudadanos italianos y de al menos 100 Mbps para el 85% de la población. La Unión Europea les 
solicitó a los Estados miembros que resolvieran la brecha digital mediante el plan “Gigabit Society”, un conjunto  de medidas para 
lograr que todos los ciudadanos europeos puedan gozar de la mejor conexión posible y tengan acceso a los servicios digitales más 
evolucionados. Específicamente la UE estableció que dentro el 2025 todas las escuelas, estaciones de ferrocarril, aeropuertos, 
empresas y los principales organismos públicos del continente estén conectados al menos con 1 Gbps (Gigabit por segundo). Todas 
las casas de los ciudadanos europeos, incluso en las zonas rurales, en cambio deberán contar con una cobertura de red de 100 
Megabits que podrán ser potenciados a 1 Gbps. En el Plan para la Banda Ultra-Ancha, el Ministerio de Desarrollo Económico 
subdividió el territorio italiano en 4 áreas o grupos, en base a la concentración de población, a las características del territorio, a la 
densidad de empresas y a la existencia de infraestructuras de banda ultra-ancha. Los grupos A y B, donde viven aproximadamente 
el 60% de la población, son las denominadas áreas de “interés de mercado”, que por su rentabilidad son atractivas para las empresas 
privadas que están dispuestas a invertir allí en infraestructuras. Los grupos C y D son en cambio las áreas rurales, de montaña, las 
islas o la periferia de los grandes conglomerados urbanos: zonas de baja rentabilidad, en las que construir una infraestructura es 
muy complicado y no es una actividad atractiva desde el punto de vista económico para las empresas (ya que el número de 
conexiones a la red no sería suficiente para cubrir los costos), a tal punto que muchas veces ni siquiera está disponible la cobertura 
de ADSL. Con el fin de que también los habitantes de estas áreas puedan acceder a una conexión veloz, Infratel, una sociedad 
perteneciente al Ministerio de 
Desarrollo Económico, lanzó dos 
licitaciones para la realización del 
proyecto, la ejecución, la 
administración y el mantenimiento 
de la red de fibra. 

EL PLAN MINISTERIAL   “BANDA  ULTRA ANCHA”

En la foto, desde la izquierda: 
Giorgio Cattaneo, Gerente de 
Producción de Valtellina, en el 
centro el Intendente de Gorle 
Giovanni Testa y Luca Nanna 
Gerente Regional de Open Fiber.

Na foto, 
começando pela 
esquerda: Giorgio 
Cattaneo, Diretor 
da Produção 
Valtellina, o 
Prefeito de Gorle 
Giovanni Testa (no 
meio), e Luca 
Nanna, “Regional 
Manager” de Open 
Fiber.



La necesidad de la Ciberseguridad es uno de los temas 
más importantes y delicados en términos absolutos 
para una organización compleja como un aeropuerto, 
donde la seguridad informática es fundamental para su 
funcionamiento: desde el control de los vuelos hasta la 
gestión de los servicios internos directamente 
relacionados con los pasajeros. Los sistemas IT y TIC 
son considerados “el cerebro” de un moderno 
aeropuerto, que no puede permitirse tener momentos 

de crisis o peor aún bloquearse por completo.
Esta exigencia es aún mayor y más rigurosa 

para una estructura como la del aeropuerto 
de Milán Bérgamo, que en estos últimos 

años ha experimentado un crecimiento 
estrepitoso y se ubica como el tercer 
aeropuerto italiano, habiendo 
trasportado en 2017 a más de 12 
millones de pasajeros. La seguridad 
informática, la prevención de los 
ataques de hakers, son considerados 
aspectos primarios y por lo tanto 
exigen la máxima atención incluso 
desde el punto de vista del suministro 
de específicos servicios de IT y de 
redes.

En este marco, SACBO, sociedad que 
administra el aeropuerto bergamasco, le 
confió a Valtellina su ciberseguridad para 
los próximos 3 años. Cabe destacar que 
SACBO pudo verificar directamente las 
competencias y la profesionalidad de 
nuestros especialistas ya que nos 

ocupamos desde hace mucho tiempo de 
la gestión y conducción de las 

IRETI es la sociedad del Grupo Iren que administra de 
manera integral en todo el territorio italiano la 
distribución de la energía eléctrica, del gas y del agua. En 
el sector de la energía eléctrica IRETI trabaja con una un 
red de alta, media y baja tensión de más de 7.700 km; la 
sociedad efectúa la distribución de energía eléctrica en la 
ciudad de Parma, Turín y Vercelli a más de 700.000 
usuarios. A través de varias estaciones de transformación 
AT/MT y más de 4.300 cabinas de transformación 
secundarias MT/BT, se distribuyen anualmente más de 
4.000 GWh de energía eléctrica. La sociedad coordina los 
trabajos de mantenimiento, vigilancia, telecontrol y 
urgencias que se realizan en las redes de distribución de 
energía eléctrica del territorio de su competencia. Desde 
las cabinas de transformación primarias, se transforma la 
energía de alta a media tensión para después distribuirla a 
los usuarios finales a través de una red de distribución que 
incluye cabinas de transformación de media y baja 
tensión, distribuidas por todo el territorio involucrado. 
Más del 95 % del suministro efectuado por IRETI cuenta 
con contadores electrónicos. De hecho AEEGSI (Ente 
Regulador de Energía Eléctrica, Gas y Sistema Hídrico 
Italiano) ha premiado en la última década la elevada 
calidad del servicio ya que ha mejorando el nivel de 
continuidad del servicio eléctrico. IRETI invierte 
constantemente en la actualización tecnológica y la 
modernización de las instalaciones en las áreas donde 
está presente. Es muy importante la zona urbana de Turín, 
naturalmente, donde IRETI está invirtiendo en diferentes 
frentes para modernizar e implementar instalaciones de 
red de media y de baja tensión. Precisamente en estos 
obradores está trabajando Valtellina con sus equipos de 
especialistas en instalaciones para redes de media y de 

IRETI é a Sociedade do Grupo Iren que administra de 
modo integrado e capilar, no território nacional, a 
distribuição de energia elétrica, gás e água. No setor da 
energia elétrica, IRETI atua através de uma rede em alta, 
média e baixa tensão de mais de 7.700 quilômetros; a 
Sociedade gerencia e realiza o serviço de distribuição da 
energia elétrica nas cidades de Parma, Turim e Vercelli, 
para mais de 700.000 usuários. Através de diversas 
estações de transformação AT/MT e mais de 4.300 
postos de transformação secundários MT/BT, 
distribuem-se anualmente mais de 4.000 GWh de energia 
elétrica. A Sociedade coordena as atividades 
operacionais no território pelo que diz respeito à 
manutenção, à vigilância, ao controle remoto e à 
intervenção de emergência nas redes de distribuição de 
energia elétrica. A partir dos postos de transformação 
primários, a energia é transformada de alta para média 
tensão, para ser em seguida entregue aos usuários finais 
através de uma rede de distribuição que abrange postos 
de transformação de média para baixa tensão, repartidos 
em todo o território interessado. Mais de 95% dos 
serviços prestados pela IRETI é provido de medidor 
eletrônico.  O elevado padrão mantido no desempenho 
de suas atividades, levou - ao longo da última década - à 
obtenção de reconhecimentos por parte da AEEGSI 
(Autoridade para a Energia Elétrica, o Gás e o Sistema 
Hídrico), em virtude do grau de aprimoramento do nível 
de continuidade do serviço elétrico. IRETI está 
constantemente comprometida no upgrade tecnológico e 
na atualização dos equipamentos nas áreas territoriais 
onde atua. A área urbana de Turim é obviamente muito 
importante; nessa área a IRETI está intervindo em várias 
frentes para a modernização e a implementação dos 
sistemas de rede de média e baixa tensão. Nesses 

infraestructuras PASIVAS/ACTIVAS de red existentes 
en el aeropuerto de Milán Bérgamo. El contrato fue 
renovado a principios de 2018: ganamos nuevamente 
la licitación para brindar el servicio de gestión y 
conducción de toda la infraestructura de red del 
aeropuerto y de las oficinas de SACBO para los 
próximos 4 años. Además el pasado 3 de julio fue 
firmado un nuevo acuerdo/contrato exclusivamente 
dedicado a la seguridad informática, que complementa 
y aumenta la colaboración ya existente: nos 
ocuparemos, como anunciamos anteriormente, del 
Servicio de Seguridad Informática interno de la misma 
infraestructura. 

NOSOTROS LE PROPUSIMOS A SACBO LA 
SOLUCIÓN HIVA EN COLABORACIÓN CON LAS 
EMPRESAS REAQTA Y CYBER ARMOR. HIVA fue 

creada por la sociedad ReaQta gracias al esfuerzo del 
departamento I+D ; la específica solución creada para 
ser aplicada en el aeropuerto de Milán Bérgamo,  fue 
desarrollada en el marco de colaboración comercial 
que actualmente existe entre Valtellina y Cyber 
Armour (distribuidor de HIVE), de quien Valtellina es 
Socio. 

VENTAJAS IMPORTANTES TAMBIÉN DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE LA “PRIVACIDAD”. 
La solución también le permitirá a SACBO posicionarse 
a la vanguardia con respecto al delicado tema 
antifraude/anti-violación contra ataques 
estructurados (ataques cibernéticos contra objetivos 
sensibles), y además creará óptimas condiciones para 
cumplir con las nuevas regulaciones europeas sobre 
protección de datos personales. 
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AEROPUERTOS  LA 
CIBERSEGURIDAD  DE VALTELLINA

VALTELLINA TRABAJA EN  
LA MODERNIZACIÓN DE LAS 
REDES ELÉCTRICAS 

VALTELLINA PARA O UPGRADE 
DAS REDES ELÉTRICAS

Valtellina se adjudicó un contrato 
para brindar Seguridad Informática 
al aeropuerto Orio al Serio 
(Bérgamo).

El contrato con IRETI prevé 
importantes obras en las 
instalaciones de media y de baja 
tensión en el área de Turín.

O contrato com IRETI prevê 
importantes intervenções em 
sistemas de média e baixa tensão na 
área de Turim.
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baja tensión. El contrato firmado el pasado mes de abril 
prevé que Valtellina realice el mantenimiento ordinario 
(reparación de fallas, conexión de nuevos usuarios, etc.),  
el desarrollo y la renovación de instalaciones (cabinas y 
nuevas líneas dorsales) en diferentes zonas de la ciudad y 
de la provincia de Turín. Se trata de un acuerdo marco de 
8 millones de euros, durante un período de 24 meses. El 
contrato incluye una cláusula de renovación por otros 8 
millones de euros, para realizar las obras en 2 años. Los 
trabajos que se están efectuando ponen de manifiesto la 
capacidad que posee Valtellina para colaborar con otras 
empresas en el sector eléctrico, que complementa la 
principal línea de negocios constituida por las redes TLC. 
La sinergia entre las infraestructuras de estos dos 
sectores es cada vez más estrecha y esto se evidencia 
sobre todo en los trabajos de renovación de líneas: de 
hecho precisamente en algunos de los obradores IRETI de 

mesmos canteiros de obra, a Valtellina vem atuando 
diretamente com suas equipes especializadas no campo 
dos equipamentos para redes de média e baixa tensão. O 
contrato fechado no último mês de abril, prevê o 
envolvimento da Valtellina tanto pelo que diz respeito à 
parte de manutenção ordinária (conserto de falhas, 
instalação de rede para novos usuários, etc.) quanto no 
tocante ao desenvolvimento e à renovação de 
equipamentos (postos/cabines, e novas linhas dorsais) em 
diversas áreas de Turim e arredores. Trata-se de um 
acordo quadro cujo valor chega aproximadamente a 8 
milhões de euros, em uma faixa temporal de 24 meses. 
Ademais, o contrato contempla uma opção de renovação 
no valor de mais 8 milhões, com a mesma duração e os 
mesmos prazos de realização. A atividade em andamento 
evidencia a capacidade da Valtellina de ser parceiro 
colaborativo no setor elétrico, tratando-se de um campo 

operacional que se junta ao “core business” das redes de 
telecomunicações. Principalmente no âmbito das obras 
de renovação das linhas, salienta-se o fato de que as 
sinergias ao nível das infraestruturas entre os dois 
setores são a cada vez mais estreitas: tanto que, 
exatamente em alguns dos canteiros de obra IRETI de 
Turim, a Valtellina está realizando ainda a nova estrutura 
dorsal em fibra ótica, a serviço do controle remoto das 
cabines de distribuição secundárias.

1 Reconstruir automáticamente un ataque incluso 
complejo desde un punto de vista lógico, 
limpiando la información útil de “ruidos”, 
indicando el árbol de interacción de los procesos 
involucrados (incluidos movimientos laterales de 
usuarios/máquinas). 

2 Reconstruir automáticamente el ataque desde 
un punto de vista temporal, indicando para cada 
proceso los eventos que hayan sido generados 
(clasificados por tipo y gravedad, como aumento 
progresivo de privilegios o la creación de 
persistencia, etc.).

3 Detallar los eventos asociados para generar un 
IOC para cada uno de los eventos (siempre dando 
la posibilidad de mitigar centralmente con un clic).

1 Reconstruir automaticamente um ataque 
- mesmo complexo do ponto de vista lógico -, 
limpando as informações úteis do barulho, 
indicando a arvore de interação dos processos 
envolvidos (incluídos movimentos laterais de 
usuário/máquina). 

2 Reconstruir automaticamente o ataque do ponto 
de vista temporal, indicando - para cada processo 
- quais eventos foram gerados (descritos por 
tipologia e intensidade, como progressão de 
privilégios ou criação de persistência, etc.).

3 Detalhar os eventos associados até a geração de 
IoC para cada evento (sempre com a 
possibilidade de mitigar centralmente através de 
um click).

3 mil millones de euros de inversión: este es el dato más sobresaliente del plan industrial hasta el 2023 del Grupo Iren, 
que fue presentado el pasado 27 de septiembre en Milán. Una estrategia de desarrollo que nace de los resultados 
conseguidos en los últimos 4 años. El incremento de la inversión es de un +20% con respecto al precedente plan, lo cual 
beneficia al territorio y a los clientes para los que trabaja: estos recursos serán utilizados para modernizar y 
administrar de manera aún más eficiente y racional los servicios, y para reforzar las políticas expansivas en sectores 
como las movilidad eléctrica y la eficiencia energética. 
Los principales puntos con vistas al 2030 que influencian los objetivos estratégicos del Grupo son la transición 
energética, el desarrollo sustentable, la revolución tecnológica y el rol central del Cliente. Surge la necesidad de 
adoptar tecnologías innovadoras para satisfacer las necesidades de los clientes/ciudadanos, colocados en el centro de 
la estrategia de desarrollo sustentable de Iren. Con respecto específicamente a la energía, las inversiones previstas 
tienen como finalidad mantener el liderazgo de Iren en el  sector de la calefacción urbana, desarrollar sistemas de 
acumulación de calor y de electricidad, y reforzar y mejorar la flexibilidad de las instalaciones. 
También se evidencia un gran interés por el sector medioambiental, con importantes proyectos de crecimiento en el 
ámbito del servicio hídrico integrado, a través del desarrollo de la red hídrica y de la realización de instalaciones de 
tratamiento de agua. Las inversiones permitirán incrementar la capacidad de tratamiento y reciclo de los materiales 
recolectados mediante el sistema de calefacción urbana, respetando las líneas guías de la economía circular; además 
permitirá renovar las actuales concesiones que están por vencerse, relativas a la distribución del gas, el servicio 
hídrico integrado y la limpieza urbana. Un plan que, gracias al aumento de la rentabilidad, permite aprovechar aún más 
la flexibilidad financiera para realizar mayores inversiones respecto al plan anterior (+500 millones de euros), 
otorgándole al Grupo nuevas oportunidades de crecimiento.

3 bilhões de euros em investimentos: esse é o dado mais significativo do plano industrial (até 2023) do Grupo Iren, 
apresentado no último dia 27 de setembro em Milão. Uma estratégia de desenvolvimento que nasce dos resultados 
conseguidos nos últimos quatro anos. O incremento dos investimentos é de +20% em relação ao anterior, em 
benefício dos territórios envolvidos e dos clientes: serão úteis a modernizar e gerir de maneira ainda mais eficaz e 
racional os serviços, e a reforçar as políticas expansivas em setores como a mobilidade elétrica e o aprimoramento do 
nível de eficiência energética. As principais tendências (até 2030) que influenciam os objetivos estratégicos do 
Grupo, são a energia em transição, o desenvolvimento sustentável, a revolução tecnológica e o papel central do 
Cliente. Vem à tona a necessidade de adotar tecnologias inovadoras para satisfazer as demandas e as exigências de 
clientes/cidadãos, que são o cerne, o centro da estratégia de crescimento sustentável de Iren. Pelo que diz respeito 
especificamente à energia, os investimentos previstos são voltados a consolidar a liderança de Iren no setor do 
aquecimento urbano, desenvolver sistemas de armazenamento de calor e eletricidade, e reforçar e aprimorar a 
flexibilidade dos equipamentos. Grande atenção também para o setor ambiental, com importantes iniciativas de 
crescimento no campo do serviço hídrico integrado, através do desenvolvimento da rede hídrica e da realização de 
equipamentos para o tratamento de águas. Os investimentos irão viabilizar o incremento da capacidade de 
tratamento e reciclagem dos materiais coletados, em conformidade com as diretrizes da economia circular, no que 
tange ao aquecimento urbano e à confirmação das atuais concessões prestes a vencer, com as licitações para a 
distribuição de gás, para o serviço hídrico integrado e o saneamento urbano. Trata-se de um plano que, graças ao 
incremento da rentabilidade, faz com que se possa aproveitar ulteriormente a flexibilidade financeira para sustentar 
investimentos mais intensos em relação aos do plano anterior (+500 milhões de euros), proporcionando ao Grupo 
novas oportunidades de crescimento. 

4 Aislar los puntos finales a nivel de hipervisor 
para recopilar pruebas forenses y/o seguir 
analizando las amenazas sin comprometer el 
resto de la red.

5 Buscar rápidamente un IOC en toda la 
infraestructura. 

6 Buscar e identificar puertas traseras inactivas y 
variantes de malware para el saneamiento 
completo post-accidente.  

El servicio propuesto por Valtellina incluirá 
también la Protección de Puntos Finales, por 
ejemplo en el caso de malware, ransomware o 
ataques específicos (incluso de tipo fileless y full 
in-memory), con una sandbox activa H24 en cada 
punto final, aunque esté desconectada.

4  Isolar os “endpoints” ao nível “hypervisor”, a fim 
de coletar evidências forenses e/ou prosseguir 
com a análise da ameaça sem comprometer o 
resto da rede.

5 Buscar rapidamente IoC em toda a 
infraestrutura.

6 Buscar e detectar “backdoors” dormentes e 
variantes de “malware” para uma sanificação 
completa pós-incidente. 

O Serviço proposto pela Valtellina funcionará 
também como “Endpoint Protection”, por 
exemplo em caso de “malware”, “ransomware” ou 
ataques específicos (também tipo “fileless” e “full 
in-memory”), com uma “sandbox” ativa 24 horas 
em todo “endpoint”, mesmo se “offline”.

EL SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE VALTELLINA INCLUYE LOS 
SIGUIENTES CAMPOS DE APLICACIÓN: 

O SERVIÇO DE “CYBER SECURITY” DA VALTELLINA DIZ RESPEITO AOS SEGUINTES 
CAMPOS DE APLICAÇÃO

GRUPO IREN: EL NUEVO PLAN INDUSTRIAL ESTABLECE 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS HASTA EL 2023

GRUPO IREN:  O NOVO PLANO INDUSTRIAL TRAÇA 
OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS ATÉ 2023

El Grupo confirma la eficiencia de los pilares estratégicos que le han permitido crecer, focalizándose en 
los sectores de redes, medioambiente y calefacción urbana. Dichos pilares se refuerzan con la 
digitalización y las personas: factores que facilitan el desarrollo. 

O Grupo confirma a eficácia dos alicerces estratégicos pelo que diz respeito aos objetivos de 
crescimento com foco prioritário em redes, meio ambiente e aquecimento urbano. Tais pilares são 
suportados pela digitalização e pelas pessoas: fatores habilitantes do desenvolvimento. 

A necessidade da “Cyber Security” está entre os temas 
mais importantes e delicados em absoluto para uma 
realidade complexa como é um aeroporto, onde a 
informática é imprescindível para o seu funcionamento: a 
partir pelo controle dos voos, passando pela gestão dos 
serviços internos que envolvem diretamente os 
passageiros. Os sistemas TI e TIC podem ser, com razão, 
considerados “o cérebro” de um moderno aeroporto, que 
não pode se dar ao luxo de atravessar momentos de crise, 
ou, pior ainda, de dar um “tilt”.  Tal exigência resulta ser 
mais urgente e imprescindível ainda para uma estrutura 
como a do aeroporto de Milão Bérgamo, que ao longo 
desses últimos anos tem crescido de forma destacada na 
Itália, situando-se atualmente como o terceiro aeroporto 
em nível nacional, com um movimento de mais de 12 
milhões de passageiros em 2017. A segurança informática, 
a prevenção de possíveis ataques por parte de hackers, 
são considerados aspectos primários e, destarte, 
merecedores de uma atenção máxima também do ponto 
de vista do fornecimento de específicos serviços TI e de 
rede. Em tal contexto, a SACBO, sociedade que gerencia o 
aeroporto de Bérgamo, contratou a Valtellina para cuidar 
de todos os aspectos atrelados à cyber segurança ao longo 
dos três próximos anos. Cabe salientar o fato de que 
SACBO pôde constatar diretamente o grau de 
competência e profissionalismo de nossos especialistas, 

uma vez que vimos nos ocupando faz tempo da gestão e 
condução da infraestrutura PASSIVA/ATIVA de rede 
existente no aeroporto de Milão Bérgamo. O contrato foi 
renovado no início de 2018: nos foi adjudicada novamente 
a empreitada consistente na prestação de serviços para a 
gestão e condução de toda a infraestrutura da rede 
aeroportuária e dos escritórios de SACBO para os 
próximos 4 anos. No último dia 3 de julho, foi estipulado 
um novo acordo/contrato, sinérgico e adicional em relação 
à parceria já existente, especificamente dedicado à 
segurança informática: iremos tomar conta, como 
supramencionado, de todo o Serviço de “Cyber Security” 
interno da mesma infraestrutura.

A SOLUÇÃO HIVA FOI POR NÓS PROPOSTA À SACBO, 
EM PARCERIA COM AS SOCIEDADES REAQTA E 
CYBER ARMOR.
HIVE é fruto do empenho da sociedade ReaQta no campo 

da pesquisa, sendo que foi exatamente a ReaQta quem 
elaborou-a; a solução específica, destinada a ser aplicada 
junto ao aeroporto de Milão Bérgamo, foi desenvolvida 
no âmbito da colaboração comercial atualmente 
existente entre Valtellina e Cyber Armour (distribuidora 
de HIVE), da qual a Valtellina é parceira. 

VANTAGENS IMPORTANTES TAMBÉM NO TOCANTE 
À CONFIDENCIALIDADE (“PRIVACY”)
A validade da solução permitirá à SACBO de assumir 
uma posição de destaque pelo que diz respeito ao 
delicado tema dos sistemas de prevenção de fraudes/
violações em caso de ataques estruturados (ataques 
informáticos contra alvos sensíveis), e ainda de 
predispor as condições ideais até mesmo no que tange 
aos novos regulamentos europeus em tema de 
confidencialidade (“privacy”) dos dados e das 
informações.
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AEROPORTOS  A “CYBER 
SECURITY” DA VALTELLINA

Valtellina ganhou a licitação relativa 
ao contrato de empreitada para a 
“Cyber Security” do aeroporto “Orio 
al Serio” (Bérgamo).

Turín, Valtellina también está realizando la nueva dorsal 
en fibra óptica, al servicio del telecontrol de las cabinas de 
distribución secundarias.
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corporativo. En este sentido es muy importante el 
acuerdo que ha establecido con el Grupo Bancario 
Intesa San Paolo. “Welfare Hub”  es el nombre del 
paquete de servicios que Intesa San Paolo ofrece a 
las empresas y a sus empleados, con el fin de brindar 

o Grupo Bancário “Intesa San Paolo”. “Welfare Hub”, 
esse é o nome do pacote de serviços com o qual o 
banco “Intesa San Paolo” se direciona às empresas e 
aos seus funcionários, a fim de oferecer 
oportunidades particularmente úteis e vantajosas 
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oportunidades especialmente útiles y convenientes 
para la persona y la familia. Welfare Hub también 
cuenta con una plataforma digital a la que se puede 
acceder desde cualquier dispositivo (computadora, 
tableta o teléfono inteligente), en la que los 
trabajadores pueden encontrar los servicios y 

beneficios exclusivamente dedicados a ellos . Una 
única solución y plataforma para satisfacer las 
diferentes necesidades e intereses de quienes 
trabajan en Valtellina y de sus familias: salud, 
bienestar, seguros, convenciones, capacitación, 
instrucción, tiempo libre y mucho más.  

para a pessoa e a família. “Welfare Hub” inclui ainda 
uma plataforma digital acessível através de 
computador, tablet e smartphone, onde os 
funcionários podem encontrar os serviços de welfare 
a eles reservados, e os relativos benefícios previstos. 

Trata-se de uma solução e plataforma única, voltada a 
atender às diversas necessidades e aos inúmeros 
interesses de quem trabalha na Valtellina, e de suas 
respectivas famílias: saúde, bem-estar, seguros, 
convenções, formação, instrução, lazer e muito mais.

INVERTIR EN FORMACIÓN: UN 
VALOR PARA LAS PERSONAS Y 
PARA LA EMPRESA.

INVESTIR NA FORMAÇÃO: UM 
VALOR PARA AS PESSOAS E 
PARA A EMPRESA

El pasado mes de octubre 
comenzaron en Valtellina nuevas 
e importantes actividades de 
formación destinadas a los 
Gerentes y a los Project 
Managers.

Tiveram início no último mês de 
outubro novas, importantes 
atividades de formação na 
Valtellina, destinadas aos 
Responsáveis de Função e aos 
“Project Managers”.
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”Formar” significa transmitir a las personas ideas, 
conceptos, instrumentos y métodos para incrementar 
no solo sus competencias personales, sino también 
para fomentar el intercambio de dichas competencias 
entre los colegas. Este proceso virtuoso a través el cual 
se comparten los conocimientos es fundamental, 
sobre todo en un contexto de grandes cambios a nivel 
de organización interna de las empresas. En Valtellina 
esta exigencia se une además al hecho que la empresa 
ha emprendido en los últimos años una profunda 
diversificación, sumando a su principal línea de 
negocios nuevos sectores de mercado. Obviamente 
esto ha impulsado el desarrollo de nuevas unidades 
operativas y la incorporación de nuevos recursos 
profesionales que deben integrarse de la mejor 
manera con el resto de la plantilla. La Dirección 
General Valtellina está convencida de que la 
capacitación, ahora más que nunca, sea el instrumento 
estratégico para la expansión de cualquier actividad 
empresarial. Especialmente es fundamental tener 
flexibilidad mental y estar predispuestos a las 
novedades, virtudes que una formación inteligente y 
focalizada puede fomentar en cualquier individuo o 
grupo.  Es por eso que se ha implementado un nuevo 
programa de capacitación destinado ante todo a los 
Gerentes y a los Project Managers, el cual comenzó el 
pasado mes de octubre y que seguirá según un 
calendario establecido hasta el 2019. Son dos los 
argumentos claves de este nuevo ciclo de encuentros: 
el concepto evolucionado de “Asertividad” y las bases 

para realizar una moderna “Gestión de Proyectos”.  Los docentes 
de los dos cursos son Antonio Beatrice y Michela Ruffa; quienes 
son los más competentes y prestigiosos formadores a nivel 
nacional de dichos ámbitos. 
El primer encuentro se llevó a cabo el 8 de octubre en el centro de 
reuniones “Tenuta Colle Piajo” de Nembro, a pocos kilómetros de 
la Casa Matriz Valtellina, un lugar en que la empresa ya había 
organizado exitosamente otros acontecimientos. 
Ambos docentes han subrayado que aunque los dos programas de 
formación son diferentes desde el punto de vista de los 
contenidos, comparten aspectos fundamentales y tienen algunos 
objetivos parecidos: por ejemplo es muy importante ser 
conscientes de que cada comunidad tiene la necesidad de 
evolucionar y de adecuarse a los continuos cambios de escenarios 
que caracterizan nuestra época; por consiguiente cada vez que se 
re-establecen nuevos equilibrios es posible que surjan tensiones 
internas que deben ser afrontadas y comprendidas, pero tenemos 
que saber que podemos intervenir sobre ellas, ya sea 
individualmente que en equipo. Antonio Beatrice, dirigiéndose a 
los Gerentes presentes en el encuentro, evidenció que: “si los 
conflictos a menudo son generados por la necesidad que la 
organización tiene de adaptarse a los cambios de escenarios, es 
razonable considerarlos incluso como un indicador positivo. Por lo 
tanto el adquirir confianza en la propia capacidad para resolver 
conflictos es uno de los aspectos más importantes para liberar la 
creatividad, para fomentar la cooperación y aumentar el sentido 
de responsabilidad sistémico. En tal sentido, un modo 
evolucionado para transformar un conflicto en crecimiento es la 
negociación. El objetivo de una buena negociación de hecho es 
alcanzar un nuevo equilibrio de estabilidad que integre el cambio, 
a través de la construcción de un nuevo marco de significación 
basado en una mayor madurez organizacional y un consenso más 
sólido”. También fueron muchos y de gran interés los aspectos 
abordados y las actividades propuestas por Michela Ruffa dentro 
de su programa de capacitación para la Gestión de Proyectos 
destinado a los Project Managers. Por ejemplo uno de los temas 
que despertó mayor interés fue el de la relación entre rol y 
responsabilidad, en un contexto en el que “el proyecto” siempre 
debe ser considerado parte de un sistema más amplio, es decir la 
empresa en su conjunto.  Por lo tanto la inversión que se está 
haciendo en capacitación tiene como objetivo desarrollar dentro 
de la empresa una mentalidad evolucionada, que supere el simple 
mecanismo basado en estímulo-respuesta, in-put/out-put, para 
dar lugar a una percepción institucional más madura y al mismo 
tiempo más moderna de la misma empresa, que permita 
considerarla como un organismo holístico, incluso desde la 
perspectiva de proyecto en el cada componente interactúa con 
los demás sujetos. 

de acordo com calendários específicos até 2019.  São dois os 
argumentos chave desse novo ciclo de encontros: o conceito 
evoluído de “Assertividade”, e as bases aplicativas de um moderno 
“Project Management”. Os relatores dos dois cursos são 
respectivamente Antonio Beatrice e Michela Ruffa; ambos são 
considerados entre os mais competentes e apreciados formadores 
ao nível nacional, em seus setores específicos.  O início do programa 
de encontros ocorreu no último dia 8 de outubro, nas estruturas do 
“centro meeting Tenuta Colle Piajo di Nembro”, sito a poucos 
quilômetros de distância do “headquarter” Valtellina, tratando-se de 
uma “location” já utilizada inúmeras vezes - com êxito - por parte da 
empresa.   Ambos os relatores sublinharam que os dois percursos 
formativos, embora sejam diferentes por conteúdo e referentes, 
apresentam fundamentais traços em comum, sendo ainda que alguns 
de seus objetivos têm amplas analogias: por exemplo, é 
particularmente importante o fato de que toda coletividade tem a 
necessidade de evoluir e de se adequar às constantes mudanças de 
cenário que caracterizam a nossa época; por conseguinte, sempre 
que se vêm a produzir novos equilíbrios, é possível que acabem 
nascendo também umas tensões internas que têm de ser 
enfrentadas, compreendidas e em relação às quais pode-se intervir 
tanto individualmente quanto coletivamente, como equipe. Antonio 
Beatrice, falando aos Responsáveis de Função presentes no 
encontro, quis ressaltar que: “Se os conflitos são, amiúde, gerados 
pela necessidade de a organização se adaptar às mudanças de 
cenário, então é razoável considerar a sua presença também como 
um indicador positivo. Sendo assim, a aquisição de certa confiança na 
capacidade de resolver os conflitos acaba sendo um dos meios mais 
importantes para liberar a criatividade, a coragem, e para facilitar a 
cooperação e o crescimento de um senso de responsabilidade 
sistêmico. Uma modalidade evoluída para transformar um conflito 
em crescimento, é a negociação. O objetivo de uma boa negociação é, 
com efeito, atingir um novo equilíbrio de estabilidade que integre a 
mudança através da construção de uma nova moldura de significado, 
com ao seu interno um consenso mais maduro e sólido”. Foram 
muitos e sempre de grande interesse os motivos de reflexão e 
trabalho propostos também por parte de Michela Ruffa, através de 
seu programa formativo de “Project Management” destinado aos 
“Project Managers”. Suscitou imediatamente um amplo consenso, 
por exemplo, o tema da relação entre Cargos e Responsabilidades, 
em um cenário no qual “o projeto” há de ser sempre considerado 
parte de um mais amplo sistema, o da empresa como um todo. O 
empenho formativo tende, portanto, a favorecer o crescimento de 
uma mentalidade evoluída dentro da empresa, algo que consegue se 
desvencilhar do simples mecanismo estímulo-resposta, in-put/
out-put, gerando uma consciência mais madura e ao mesmo tempo 
moderna da própria empresa, a de um organismo holístico também 
do ponto de vista projetual, onde todo componente interage com 
todos os outros sujeitos.

 El diálogo entre trabajadores y empresa se 
concretiza naturalmente mediante el compromiso 
profesional, pero también en la relación de estima y 
colaboración que puede ser reforzada día tras día. El 
“clima positivo” se genera a través del respeto 
recíproco de los compromisos laborales, pero 
también gracias a programas de bienestar laboral 
que consolidan aún más la relación de confianza y el 
sentido de pertenencia. La experiencia demuestra 
que el bienestar de los trabajadores es fundamental 
para favorecer la expresión de los talentos.  
Basándose en dichos principios, Valtellina elaboró 
una serie de medidas de bienestar laboral, algunas 
de las cuales ya son aplicadas desde hace mucho 
tiempo y otras están por ser implementadas. Es 
importante recordar que estas acciones 
complementan, a menudo de manera sinérgica, las 
medidas que ya forman parte de los acuerdos 
contractuales nacionales de trabajo y las diferentes 
ayudas que las familias reciben por parte de las 
instituciones públicas (nacionales, regionales, 
municipales, etc.).
La Gerencia de RRHH es quien tiene la tarea de 
coordinar y desarrollar las acciones que forman el 
programa de bienestar laboral interno de Valtellina, 
se ocupa directamente del tema y consolida las 
relaciones de colaboración con las instituciones que 

O diálogo entre funcionários e empresa se realiza 
certamente com o empenho profissional, e ainda 
através da relação de estima e colaboração que pode 
ser fortalecida constantemente, um dia após o outro. 
Um “clima positivo” instaurado pelo recíproco 
respeito das tarefas, e ainda graças a iniciativas de 
welfare capazes de consolidar ulteriormente esses 
laços baseados na confiança e no senso de 
pertencimento. A experiência ensina que o welfare é 
precioso até mesmo para favorecer a expressão dos 
talentos. A partir desses princípios, na Valtellina foi 
criada uma série de oportunidades de welfare, 
algumas delas estando já ativas, outras a serem 
implementadas concretamente no futuro próximo. É 
importante lembrar que tais oportunidades se 
juntam, muitas vezes de modo sinérgico, com o 
welfare que é parte integrante dos acordos 
sancionados nos contratos nacionais de trabalho e de 
tudo que diz respeito, por exemplo, aos subsídios às 
famílias propostos e assegurados por instituições 
públicas (estaduais, regionais, municipais, etc.).
A tarefa de coordenar e fazer crescer as 
oportunidades de welfare interno criadas e propostas 
diretamente pela Valtellina, é desempenhada pelo 
Departamento de Recursos Humanos da empresa, 
comprometido tanto diretamente no que tange ao 
assunto em questão, quanto na consolidação das 
relações colaborativas com realidades que podem 
sustentar em primeira pessoa ou de forma indireta o 
welfare corporativo. Nesse sentido, resulta 
particularmente importante o acordo estipulado com 

VALTELLINA BIENESTAR 
LABORAL

VALTELLINA WELFARE

Ya son aplicadas distintas políticas 
y otras están por ser 
implementadas, con el objetivo de 
ofrecer soluciones de bienestar 
organizacional modernas y 
coherentes con la evolución que 
está experimentando la empresa 
Valtellina.  

Diversas oportunidades já estão 
ativas, e outras vêm sendo 
aperfeiçoadas, com o objetivo de 
dispor de soluções de welfare 
modernas e coerentes com a 
evolução da realidade da empresa 
Valtellina. 
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”Formar” significa transmitir ideias às pessoas, passar 
conceitos, ferramentas e metodologias, a fim não só de 
acrescer a competência individual, mas principalmente 
de favorecer o compartilhamento dessa bagagem de 
conhecimentos com os colegas. Dito processo virtuoso 
baseado nessa troca de competências é essencial, 
sobretudo em um cenário em que grandes mudanças têm 
ocorrido ao nível da organização interna das empresas. 
Para a Valtellina, essa exigência básica se junta ainda ao 
fato de que a empresa tem começado a trilhar, nesses 
últimos anos, um caminho caracterizado pela tendência à 
implementação de uma profunda diversificação, 
acrescentando ao seu “core business” tradicional, novos 
setores de mercado. Isto implicou naturalmente a 
implementação de novas sedes operacionais, assim como 
a admissão de novos recursos profissionais, os quais 
devem encontrar a melhor sinergia com toda a equipe.  A 
Direção Geral Valtellina está convicta que a formação 
represente, hoje mais do que nunca, o meio estratégico 
para a expansão de qualquer atividade empresarial.  Em 
especial, resultam a cada vez mais indispensáveis 
qualidades como a flexibilidade mental e a predisposição 
às novidades, tratando-se de características que uma 
formação inteligente e ad hoc pode ajudar a aprimorar, 
em qualquer indivíduo ou grupo. Destarte, em razão de 
quanto supramencionado, deu-se início a um novo 
programa de atividades de formação e treinamento, 
destinadas antes de mais nada aos Responsáveis de 
Função e aos “Project Managers”; tais atividades 
começaram no último mês de outubro, e irão prosseguir 

CONSULTAS ESPECIALÍSTICAS POR 
PREÇOS CONVENIADOS
Importante oportunidade no que tange à 
prevenção das doenças e à realização de um 
check-up completo relativo ao estado geral de 
saúde, oferecida em parceria com as clínicas 
“Gavazzeni” de Bérgamo.

ACESSO FACILITADO A INSTALAÇÕES 
ESPORTIVAS
O modo mais vantajoso para frequentar 
instalações de qualidade onde encontrar serviços 
voltados para a cura do físico e o bem-estar: 
academias, piscinas, centros yoga, pilates, etc.

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Um consolidado ponto de força do welfare 
Valtellina, constantemente renovado nos 
argumentos e nas sinergias. Propostas que 
favorecem o profissionalismo e o “team building”.

CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Oportunidades de crescimento profissional e 
pessoal a cada vez mais importantes, destinadas a 
todos os cargos. Atividades úteis também para 
viajar, para o tempo livre, o lazer, e para ajudar os 
filhos na escola.

TUTELA DO NÚCLEO FAMILIAR
Uma vantajosa solução de seguro, para tornar a 
cobertura de toda a família ainda mais abrangente 
e eficaz. Para todas as idades, e com fórmulas de 
produtos e apólices sempre personalizadas. 

SEGUROS CONVENIADOS SEGURO CASA
Fórmulas criadas especificamente para tutelar 

VISITAS MÉDICAS CON PRECIOS CONVENIDOS 
Una importante oportunidad que favorece la 
prevención de enfermedades y facilita el control 
del estado de salud, ofrecida en colaboración con 
las clínicas Gavazzeni de Bérgamo.

COMPRA DE EQUIPOS DEPORTIVOS 
Permite comprar a condiciones particularmente 
convenientes máquinas deportivas y otros 
instrumentos para mantenerse físicamente en 
forma.

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y DE 
CAPACITACIÓN 
Un punto de fuerza del programa de bienestar 
laboral de Valtellina, que es constantemente 
renovado desde el punto de vista de los 
argumentos propuestos y de las colaboraciones 
con instituciones formativas. Propuestas que 
fomentan la profesionalidad y 
el trabajo en equipo. 

CURSOS DE IDIOMAS 
EXTRANJEROS 
Una oportunidad de 
crecimiento profesional cada 
vez más importante para 
todos los roles laborales. Muy 
útil para viajar, para disfrutar 
del tiempo libre y ayudar a los 
hijos con las tareas de la 
escuela.

ainda melhor a primeira casa e os demais imóveis da família, 
com custos de cobertura bastante favoráveis, exclusivos para 
os funcionários Valtellina.

SEGUROS DE CARRO E MOTO
Em um cenário de mercado a cada vez mais complexo e 
competitivo no setor de seguros, proporcionam-se 
referências precisas, com as melhores ofertas no tocante à 
relação custo-benefício.

CONVÊNIOS PARA CONSEGUIR UM FINANCIAMENTO 
PARA A CASA PRÓPRIA
Segurança e tranquilidade adicional em caso de compra da 
casa própria, para si ou para os filhos. Condições 
particularmente vantajosas tanto no que tange ao valor 
financiado, quanto no que diz respeito às taxas de juros e aos 
serviços acessórios.

SUBSÍDIOS PARA A COMPRA DE LIVROS ESCOLARES 
A educação dos filhos acaba tendo certa incidência nos 
orçamentos das famílias, em especial devido à necessidade de 
comprar os livros escolares. 
Ter a possibilidade de adquiri-los em condições favoráveis 
representa uma ajuda importante independentemente do 
tipo de escola e do ano letivo.

CONVÊNIO AGÊNCIA DE VIAGENS PARA A FAMÍLIA
O tempo do lazer e das férias é fundamental para viver 

TUTELA DEL NÚCLEO FAMILIAR 
Un seguro conveniente para hacer aún más eficaz el escudo 
de protección de toda la familia. Para todas las edades y con 
fórmulas personalizadas.

SEGUROS CONVENIENTES PARA EL HOGAR
Fórmulas específicamente creadas para tutelar mejor la 
primera casa y los otros inmuebles familiares, con costos de 
cobertura muy convenientes y exclusivos para los 
empleados de Valtellina.

SEGUROS PARA MOTOS Y AUTOS
En un mercado cada vez más complejo y competitivo en el 
sector seguros, ofrecemos las mejores ofertas costo-
beneficio.

CONVENCIONES PARA ACCEDER A CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS 
Seguridad y 
tranquilidad 
adicional al 
comprar una 
casa, para sí 
mismos o para los 

melhor e mais serenamente a própria atividade profissional. 
O welfare Valtellina intervém positivamente com propostas 
para poder desfrutar e ir à praia, montanha, e até mesmo 
para fazer turismo cultural com toda a família reunida. 

COORDENAÇÃO PARA INICIATIVAS DE 
SOLIDARIEDADE
Pensar no seu próprio bem-estar é importante, contudo não 
podemos esquecer quem - por motivos de saúde ou de 
caráter socioeconômico - passa por dificuldades. Eis a razão 
pela qual a Valtellina estende o seu welfare também ao 
campo dos projetos de solidariedade, coordenando ideias e 
iniciativas.

ARRECADAÇÃO DE FUNDOS DESTINADOS A 
PROJETOS ESPECÍFICOS
A Valtellina está disponível a promover e sustentar 
atividades de solidariedade prestigiosas e relevantes, na 
Itália e mundo afora, visando arrecadar fundos 
internamente e externamente à empresa.

Sobre el importante tema del bienestar laboral y sobre las 
numerosas oportunidades disponibles en la empresa, el 
Despacho de los Recursos Humanos de Valtellina considera 
muy importante mejorar el diálogo con el personal, teniendo 
en cuenta las indicaciones meliorativas que están 
relacionados con los servicios. risorseumane@valtellina.com

hijos. Condiciones particularmente favorables con respecto al 
monto erogado, tasas y servicios vinculados.

AYUDA PARA LA COMPRA DE LIBROS ESCOLARES
La educación de los hijos, especialmente la compra de los 
libros para la escuela, influye notablemente en el presupuesto 
familiar. Poder comprarlos gozando de condiciones 
ventajosas, en todos los niveles de instrucción, es una ayuda 
importante.   

ACUERDOS CON AGENCIAS  DE VIAJES PARA LA 
FAMILIA 
El tiempo del relax y de las vacaciones es fundamental para 
vivir mejor y más serenamente, incluso el trabajo. El programa 
de bienestar corporativo de Valtellina ofrece propuestas para 
viajar al mar y a la montaña o para disfrutar del turismo 
cultural con toda la familia.

COORDINACIÓN PARA REALIZAR PROYECTOS 
SOLIDARIOS 
Pensar en el bienestar personal es importante, pero sin 
olvidarse de quienes por razones de salud o socio-económicas 
están en dificultad. Es por eso que Valtellina extiende su 
programa de beneficios también a la solidaridad, coordinando 
ideas y proyectos.

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA PROYECTOS 
Valtellina está disponible para promover y apoyar actividades 
solidarias prestigiosas e importantes en Italia y en el mundo, 
para recaudar fondos dentro y fuera de la empresa. 

Sobre el importante tema del bienestar laboral y sobre las 
numerosas oportunidades disponibles en la empresa, el 
Despacho de los Recursos Humanos de Valtellina 
considera muy importante mejorar el diálogo con el 
personal, teniendo en cuenta las indicaciones 
meliorativas que están relacionados con los servicios. 
risorseumane@valtellina.com

O WELFARE VALTELLINA

EL BIENESTAR LABORAL 
DE VALTELLINA
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Nuestro apasionado ciclista Patrizio Camozzi que trabaja 
en la sede Valtellina de Gorle, participó en la 7º edición de 
la carrera ciclística benéfica organizada por Colt 
Technology Service: desde Milán hasta Roma en 4 días 
para recaudar fondos para asociaciones sin fines de lucro.  
La carrera que se desarrolló desde el 21 al 24 de 
septiembre, este año tuvo como protagonista a Italia con 
un recorrido de 700 km. Participaron más de 100 
ciclistas, 10 de ellos italianos.  Todos los años el 
acontecimiento involucra a los empleados y 
colaboradores de Colt provenientes de más de 25 países 
(incluidos Japón, EE.UU. e India) quienes simbólicamente 
unen las distintas ciudades donde el Grupo está presente.  
El objetivo es recaudar fondos para ayudar a asociaciones 
sin fines de lucro elegidas por los empleados en los 
diferentes países. A lo largo de los años, desde 2013,  la 
Bike Ride ha recaudado más de € 800.000, involucrando 
a unos 450 participantes. El objetivo de este año es el de 
alcanzar 1 millón de euros.  En Italia, el monto recaudado 
a  través de la plataforma dedicada será destinado al 
Proyecto del Hospital Niguarda para niños de Doctor 
Sonrisa ONG, que desde 1995 se dedica a hacer asea más 
serena (en Italia aproximadamente unos 30 hospitales en 
todo el país y 4 centros de rehabilitación), devolviéndoles 
la sonrisa, a través de la payaterapia.  Una Asociación que 
Valtellina ya conoce, aprecia y ayuda desde hace tiempo, 
incluso a través de otros proyectos solidarios.

La Dirección General de Valtellina decidió ayudar a 
cumplir el objetivo y colaborar con la realización 
práctica de uno de los proyectos más interesantes 
creados y desarrollados por la Asociación Antares 
de Bérgamo. Antares que está acreditada por el 
Ministerio de Salud para realizar el diagnóstico de 
las necesidades educativas especiales (TEA; TDAH; 
Autismo, NEE); desarrolla actividades calificadas y 
proyectos gratuitos para incluir, colmar las 
distancias y contrarrestar la pobreza educativa, con 
el fin de hacer florecer el talento y la capacidad de 
los chicos, motivar el estudio y el aprendizaje, 
garantizar el derecho a la instrucción tal como lo 
establece la Convención de la ONU sobre los 
Derechos de los Niños y Adolescentes. 
A través del nuevo proyecto “Papelería Solidaria” 

Antares pretende garantizar de manera inmediata 
el derecho a la educación de niños y adolescentes 
que tienen dificultades económicas, a través del 
suministro gratuito de útiles escolares. 

Ofrecer a los chicos que parten de condiciones 
desfavorables, la oportunidad de tener éxito 
escolar significa fomentar una experiencia 
educativa que promueva el proceso de autoestima 
de los estudiantes y les devuelva las ganas de 
realizar los deberes escolares con perseverancia. 
Por lo tanto el desafío educativo de Antares es una 
vez más el de poner en el centro de la atención al 
niño/adolescente que sufre una problemática, con 
el objetivo de permitirle reconstruir una percepción 
positiva de sí mismo y del mundo que lo rodea.

O nosso apaixonado “biker”, Patrizio Camozzi, 
funcionário que atua no seu dia a dia junto à sede 
Valtellina de Gorle, participou da sétima edição da 
corrida de ciclismo promovida pela “Colt Technology 
Service” para fins de caridade: de Milão até Roma em 
quatro dias, com o objetivo de arrecadar fundos em favor 
de associações sem fins lucrativos. A corrida, que 
aconteceu de 21 até o dia 24 de setembro, este ano teve a 
Itália como protagonista, com um percurso de 700 
quilômetros. Foram mais de 100 os ciclistas que 
participaram (entre eles, 10 italianos). Anualmente, a 
iniciativa envolve os funcionários e os colaboradores da 
Colt, provenientes de mais de 25 países (inclusive do 
Japão, dos Estados Unidos, da Índia), os quais dessa 
forma conseguem juntar idealmente as diversas cidades 
do Grupo; o evento, como supramencionado, visa 
arrecadar fundos a serem destinados a associações sem 
fins lucrativos, escolhidas pelos funcionários dos diversos 
países. Ao longo dos anos, desde 2013, a “Bike Ride” 
contribuiu a arrecadar cerca de 800.000 €, juntando 450 
participantes; o objetivo deste ano foi de alcançar o valor 
de 1 milhão de €. Na Itália, o montante arrecadado 
através da plataforma dedicada, irá ser destinado ao 
Projeto Hospital Niguarda para as crianças do Doutor 
Sorriso “ONLUS” (associação sem fins lucrativos), que 
desde 1995 está comprometida em tornar mais serenas 
as internações hospitalares das crianças (na Itália, sendo 
cerca de 30 estruturas hospitalares e 4 centros de 
reabilitação), devolvendo-lhes o sorriso, através da 
“risoterapia” (ou seja, a terapia do riso). Trata-se de uma 
Associação muito bem conhecida pela Valtellina, 
apreciada e sustentada faz tempo, também através de 
outras iniciativas de solidariedade.

Para entender de qué manera esta importante 
normativa influye en nuestro trabajo, hablamos 
con la Dra. Maria Cupolo, especialista legal 
nominada DPO (Data Protection Officer) de 
Valtellina, consultora que está coordinando el plan 
para adecuar los procedimientos internos a cuanto 
previsto en la nueva normativa.  “El decreto 
legislativo 101/2018, aprobado en Italia el 8 de 
agosto – recuerda y subraya la abogada Cupolo 
– fue publicado en el Boletín Oficial el 4 de 
septiembre y entró en vigor el 19 de septiembre. 
Desde ese día, lógicamente, dentro de las empresas 
se comenzó a analizar detalladamente el texto para 
verificar que las mejoras que ya se habían 
comenzado a efectuar durante los meses 
anteriores, fuesen adecuadas a lo que la normativa 
concretamente exigía. 
También en Valtellina comenzamos 
inmediatamente a examinar el texto y a evaluar si 
las medidas que ya habíamos empezado a 
implementar eran adecuadas o debían ser 
mejoradas. Tengo que decir que constatamos que 
habíamos creado procedimientos coherentes con 
lo dispuesto en la normativa. Una normativa que, 

siempre es bueno recordarlo, tiene como objetivo 
aumentar la seguridad no solo de los datos 
personales sino de toda la información que circula 
dentro de la empresa. Desde esta perspectiva cabe 
recordar que Valtellina no partía de cero ya que fue 
fundamental el aporte brindado por la certificación 
ISO IEC 27001: 2013 relativa a la seguridad de la 
información y la gestión de las infraestructuras. 
Valtellina es una empresa evolucionada, ya que 
precisamente por el hecho de suministrar servicios 
tiene un impacto significativo en el mundo de los 
datos en diferentes ámbitos. 
Un concepto muy importante que deseo evidenciar 
es que esta normativa no se refiere solo a la 
privacidad, sino sobre todo a la protección de 
datos. Ambos aspectos están profundamente 
entrelazados. También con respecto a este punto 
ya hemos construido una buena base para seguir 
evolucionando, sin embargo ahora es necesario 
acelerar el proceso pasando de la evaluación de las 
necesidades a la definición de un modelo 
organizacional adecuado a nuestro contexto, 
focalizado y sólido con respecto a sus líneas de 
aplicación. 
Esto requiere que en los próximos meses se realice 
un trabajo de análisis detallado de las áreas críticas 

y de los procesos de mejora, desde el punto de vista 
tecnológico pero también identificando estrategias 
para incentivar la responsabilidad y la 
concientización de las personas, es más, diría que 
justamente estos dos aspectos deben ser centrales 
para todos. No podemos por ejemplo, dejar todo 
completamente en manos de la tecnología o 
descuidar la capacitación adecuada sobre el tema. 
Por este motivo acompañaremos las indicaciones 
operativas con específicas actividades de 
formación que involucrarán a todos quienes estén 
relacionados con la “gestión segura de los datos” 
para que éstos representen un verdadero “valor 
competitivo” para la empresa”.

Falamos com o advogado Maria Cupolo (especialista 
jurídica nomeada DPO – Data Protection Officer da 
Valtellina, consultora que está coordenando o 
programa de adequação das dinâmicas internas às 
previsões normativas da nova disciplina), a respeito 
da maneira como esta importante evolução 
normativa acabe envolvendo a nossa atividade 
corporativa, o nosso trabalho. “O decreto legislativo 
101/2018, aprovado na Itália em 8 de agosto - 
lembra e destaca o advogado Cupolo - foi publicado 
na Gazeta Oficial em 4 de setembro, e entrou em 
vigor no dia 19 do mesmo mês de setembro.  Desde 
aquele dia, logicamente, nas empresas começou um 
trabalho de análise aprofundada do texto, a fim de 
verificar em especial que as situações evolutivas já 
atuadas ao longo dos meses anteriores resultassem 
adequadas às novas demandas estabelecidas pela 
disciplina normativa concretamente explicitada e 
harmonizada. Também internamente à Valtellina, 
claro, começamos imediatamente a examinar o 
texto, e iniciamos logo a entender se e como o 
percurso que estávamos trilhando fosse idôneo, ou 

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE 
LOS DATOS EMPRESARIALES: 
LA NUEVA NORMATIVA ENTRE 
PASADO Y FUTURO.

CONFIDENCIALIDADE 
(“PRIVACY”) E SEGURANÇA 
DOS DADOS DA EMPRESA:  
A NOVA DISCIPLINA 
NORMATIVA ENTRE PASSADO 
E FUTURO

CHARITY BIKE RIDE “COLT” 
2018: EN BICI DESDE MILÁN 
HASTA ROMA POR 
SOLIDARIDAD Y CON 
“SONRISA”. 

VALTELLINA APOYA 
EL PROYECTO 
“PAPELERÍA SOLIDARIA” 
DE ANTARES ONG
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CHARITY BIKE RIDE “COLT” 2018: 
DE BICICLETA, DE MILÃO ATÉ ROMA, 
POR SOLIDARIEDADE E COM O 
“SORRISO”

A Direção Geral da Valtellina decidiu contribuir à 
finalidade e à atuação prática de um dos mais 
interessantes projetos promovidos e geridos pela 
Associação Sem Fins Lucrativos “Antares Onlus”, 
cuja sede é sita em Bérgamo. 

A Antares, credenciada pelo serviço local de 
saúde pública (ASL) para o diagnóstico de 
necessidades educacionais especiais (DSA; 
ADHD; Autismo, BES), intervém com ações 
qualificadas e projetos gratuitos ad hoc voltados a 
incluir, preencher as distâncias, contrastar a 
pobreza educacional para fazer talentos e 
capacidades florescerem, para motivar as crianças 
a estudarem e aprenderem, para garantir a plena 
atuação do direito à instrução, como sancionado 
pela Convenção ONU sobre os Direitos da 
Infância e da Adolescência. 

Com o novo projeto “Papelaria Solidária”, Antares 
quer sustentar de forma imediata o direito ao 
estudo das crianças e dos garotos cujas família 
têm dificuldades econômicas, através do 
fornecimento gratuito do kit escolar. Oferecer 
oportunidades de sucesso a garotos que saem de 
condições não favoráveis, significa cuidar de uma 
relação educacional que possa favorecer o 
processo de autoestima dos estudantes e 
restituir-lhes a disponibilidade a enfrentar os 
deverem e as tarefas da escola com perseverança. 

O desafio educacional da Antares consiste mais 
uma vez, portanto, em colocar no centro das 
atenções a criança/o garoto que apresenta 
dificuldades, a fim de fazer com que essa criança/
esse garoto possa recuperar uma relação positiva 
com si mesmo e com tudo que o rodeia.

A VALTELLINA APOIA O 
PROJETO  “PAPELARIA 
SOLIDÁRIA” DE “ANTARES 
ONLUS”
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El pasado mes de agosto, mediante 
la emisión de un decreto legislativo 
específico, Italia adecuó la 
legislación interna (ex Código de 
Privacidad) al reglamento europeo 
2016/679 sobre el tratamiento, la 
protección y la circulación de datos 
personales.

No último mês de agosto, com a 
emanação de um Decreto 
Legislativo específico, a Itália 
adequou a sua legislação interna (ex 
Código “Privacy”) ao regulamento 
europeu 2016/679 em matéria de 
tratamento, proteção e circulação 
dos dados pessoais.

devesse ser aperfeiçoado. É preciso dizer que 
tivemos confirmação do fato de que havíamos criado 
condições operacionais coerentes com os 
parâmetros estatuídos e requeridos pela nova 
regulamentação normativa. Trata-se de uma 
disciplina normativa que, vale frisar, baseia-se no 
conceito de elevar a segurança não só dos dados 
pessoais, mas ainda de todas as informações que 
circulam na empresa.  A esse respeito, vale ressaltar 
ainda que a Valtellina não estava partindo do zero, 
pois revelou-se fundamental a própria certificação 
ISO IEC 27001 - 2013 sobre a segurança das 
informações e a gestão das infraestruturas. A 
Valtellina é uma empresa evoluída, que justamente 
por ser prestadora de serviços, acaba por ter um 
impacto relevante no mundo dos dados, isto é, em 
várias frentes. Um fator bastante importante que 
quero sublinhar reiteradamente, é o conceito de essa 
disciplina normativa não ser apenas 
“confidencialidade” (“privacy”), mas principalmente 
“data protection”. Esses dois aspectos são 
profundamente sinérgicos. Também no que tocante a 
esse elemento, vimos construindo uma boa base; 
entretanto, agora é preciso imprimirmos uma 
acelerada no processo, passando da avaliação das 
necessidades para a definição de um modelo 
organizacional adequado ao nosso contexto, 
específico e sólido em suas diretrizes, em suas linhas 
aplicativas.  Isto irá demandar, para os próximos 
meses, um trabalho de elucidação analítica pelo que 
diz respeito às áreas críticas e aos percursos de 
aprimoramento, tanto em âmbito tecnológico quanto 
no que tange ao incentivo à responsabilização e à 
consciência das pessoas, aliás, dá para dizer que 
justamente esses dois termos deveriam representar 
um lema para todos. Não podemos, por exemplo, nos 

basear totalmente na tecnologia, assim como não 
podemos deixar de lado uma formação adequada 
sobre esse tema. Eis a razão pela qual iremos 
acompanhar as nossas indicações operacionais com 
umas atividades formativas específicas que deverão 
envolver qualquer um que venha a se relacionar com 
a “gestão segura dos dados”, para que os próprios 
dados possam representar um autêntico “asset 
competitivo” para a empresa.”

ADV . MARIA CUPOLO 
Advogado do Foro de Milão, une a paixão pelo 
mundo do direito com a experiência acumulada 
nos vários tribunais. Especialista em temáticas 
atreladas aos direitos das novas tecnologias, 
desempenha a sua profissão assessorando 
empresas, como consultora em tema de 
“Confidencialidade” (“Privacy”) e “Data 
Protection Officer”.

DRA. MARIA CUPOLO 
Abogada del Tribunal de Milán que 
complementa su pasión por el mundo del 
derecho con la experiencia a adquirida en las 
aulas de la Justicia. Es especialista en temas 
relacionados con el derecho y las nuevas 
tecnologías y se dedica a asesorar a las 
empresas en los ámbitos: Privacidad y 
Protección de Datos Personales.   
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