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a cura di Cesare Valtellina

“FARE RICERCA” È GIÀ “FARE BUSINESS”

AGGIORNIAMO 
I NOSTRI MEZZI E 
LE NOSTRE STRUTTURE 
GUARDANDO ALLE 
PERSONE E ALL’AMBIENTE
A cura di Roberto Armando Valtellina

mercados son cada vez más dinámicos y están cada vez más 
interrelacionados. Otro concepto que no me canso nunca de 
subrayar es que este escenario representa un desafío y una 
oportunidad. Un desafío porque exige una visión hacia el futuro, 
que no se estanca en los resultados logrados; una oportunidad 
porque permite que las empresas se expandan con mayor 
velocidad e intensidad hacia sectores paralelos o sinérgicos 
con su negocio principal.
En Valtellina contamos con competencias y capacidades 
transversales que nos permiten presentarnos como un 
integrador de sistemas en diferentes áreas de desarrollo 
TIC y 4.0, como por ejemplo las nuevas aplicaciones IoT y 
la Seguridad Informática. Somos conscientes de que para 
nosotros la actividad predominante seguirá siendo el desarrollo 
de infraestructuras TIC, pero estamos buscando y siguiendo 
caminos más interesantes y rentables en ámbitos relacionados 
con dicha actividad, como por ejemplo las tecnologías 
necesarias para hacer funcionar una ciudad inteligente o para 
impulsar el desarrollo de la movilidad eléctrica y el manejo 
asistido. Las señales que llegan desde el mercado nos indican 
que esta es una fase histórica fundamental para consolidar las 
bases de nuestra diversificación de actividades.
Para concretizar estas grandes oportunidades debemos 
invertir. Lo sabemos y lo hacemos. No llegaremos a ser una 
gran empresa a nivel internacional, si no reconocemos el 
principio fundamental de la idea misma de empresa: para 
cosechar primero hay que sembrar. Es por eso que estamos 
tomando decisiones muy importantes y comprometidas en 
el ámbito de la investigación, algunas de las cuales se las 
presentamos en esta edición de NoiMille. 
Creemos que son decisiones que nos traerán óptimos frutos 
ahora, pero sobre todo en el futuro. Una de las tareas de quien 
conduce una empresa es mirar hacia delante e individualizar los 
caminos que puedan impulsar el crecimiento y el bienestar para 
la empresa y para quienes trabajan en ella. Desde esta lógica 
“la Investigación” no es solo teoría o simplemente hipotetizar 
escenarios futuristas: forma parte de la estrategia de negocios, 
es el camino para mantener y hacer crecer el facturado y los 
puestos de trabajo.

PORTUGUÊS 

“FAZER PESQUISA” JÁ É “FAZER 
BUSINESS”
POR CESARE VALTELLINA
Como já tive a oportunidade de explicar ao definir o conteúdo dos 
novos instrumentos institucionais de comunicação da Valtellina, 
company profile e website (ferramentas a respeito das quais 
iremos falar também nas páginas da presente edição do Noi 
Mille), as dinâmicas econômicas da globalização acabaram por 
destacar de forma clara o fato de que, para todas as empresas, os 
conceitos de inovação constante e pesquisa são imprescindíveis 
para conseguir manter suas próprias cotas de mercado, e para 
poder crescer. 
Esse aspecto resulta ser mais real e urgente olhando para o 
desenvolvimento da economia 4.0, que se movimenta entre smart 
manufacturing e smart living, onde os vários setores e mercados 
são a cada vez mais dinâmicos e atrelados entre si.  Um conceito 
ulterior, que nunca vou cansar de ressaltar, é que esse cenário 
constitui um desafio e, também, uma oportunidade. Um desafio, 
porque impõe uma visão que olha para frente, que não se limita 
aos resultados que já foram conseguidos; uma oportunidade, 
porque faz com que, hoje em dia, as empresas possam entrar com 
maior velocidade e intensidade em setores paralelos ou sinérgicos 
ao seu core business. 
Na Valtellina, nos valemos de competências e capacidades 
transversais que fazem com que possamos propor-nos como 
system integrator em diversos setores do desenvolvimento TIC e 
4.0 como, por exemplo, as novas aplicações IoT e a Cyber Security. 
Temos consciência de que, para nós, a atividade prevalente 
vai continuar sendo constituída pelo desenvolvimento das 
infraestruturas de telecomunicações, no entanto vimos buscando 
e perseguindo os caminhos mais interessantes e lucrativos 
em campos conectados, como por exemplo as necessidades 
tecnológicas para fazer uma smart city funcionar ou para 
propiciar o desenvolvimento da mobilidade elétrica e da direção 
assistida. Os sinais que vêm chegando dos mercados, apontam 
para a atual fase como para um período histórico fundamental 

PORTUGUÊS 

RENOVAMOS
A NOSSA FROTA DE VEÍCULOS E
AS NOSSAS ESTRUTURAS, 
OLHANDO PARA AS PESSOAS E 
PARA O MEIO AMBIENTE
DE ROBERTO ARMANDO VALTELLINA
A evolução das empresas depende a cada vez mais da união 
entre a energia para desenvolver negócios até mesmo em 
condições muito competitivas, e a capacidade de jamais 
perder o foco em valores como a ética, a seriedade e o 
respeito, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. 
Toda a história da Valtellina, ao longo de mais de 80 anos, 
aponta para a salvaguarda e a valorização desse conceito, 
dessa diretriz. Demonstrando isso através dos fatos, reais 
e concretos. É diferente apenas falar em green economy, 
e agir concretamente através de decisões e investimentos 
específicos. Na Valtellina, estamos atuando um amplo plano 
de desenvolvimento dos nossos recursos técnicos e logísticos, 
para atingirmos três objetivos atrelados entre si: garantir 
aos nossos clientes serviços a cada vez mais eficazes e 
competitivos; assegurar aos nossos funcionários as condições 
ideais de segurança nos canteiros de obra e de maior 
bem-estar no ambiente de trabalho; contribuir ativamente 
à salvaguarda do meio ambiente onde todos nós vivemos. 
Fazemos dessa forma porque acreditamos totalmente nisso; 
certamente não com a ideia de seguir a priori uma tendência 
em andamento, ainda que se trate de uma tendência a cada vez 
mais ampla e difundida ao nível mundial, portanto merecedora 
de atenção.  Objetivar “responsabilidade” e “sustentabilidade”, 
significa levar à frente planos tanto de curto, quanto de médio 
e longo prazo. Destarte, resultam abrangidas nessa ótica tanto 
as escolhas do dia-a-dia, como evitar de utilizar plástico em 
demasia, quanto a renovação da frota de veículos, substituindo 
os antigos pelos novos - que deverão ser respeitosos do meio 
ambiente -, assim como a inauguração de novos escritórios 
que utilizem a energia solar.  Na Valtellina, é correto que o 
percurso a ser trilhado seja apontado pela Presidência e pelos 
Administradores, sendo que o dever de transformar essas 
oportunidades em vantagens, para quem trabalha e para o 
meio ambiente, há de ser uma tarefa de todos.

Come ho avuto modo di puntualizzare 
definendo i contenuti dei nuovi strumenti 
istituzionali di comunicazione Valtellina, 
company profile e sito Internet (dei quali 
parliamo anche nelle pagine di questo 
NoiMille), le dinamiche economiche della 
globalizzazione hanno sottolineato con 
forza come per ogni impresa i concetti 
di innovazione continua e ricerca sono 
imprescindibili per mantenere le proprie 
quote di mercato e poter crescere. 
Questo è ancora più reale e stringente 
guardando allo sviluppo dell’economia 4.0, 
che si muove fra smart manufacturing e 
smart living, dove i vari settori e mercati sono 
sempre più dinamici e fra loro collegati.  
Un ulteriore concetto, che non mi stanco mai 
di sottolineare, è il fatto che questo scenario 
costituisce una sfida e un'opportunità. 
Una sfida perché impone di avere una visione 
che guarda avanti, che non si ferma sui 
risultati conseguiti; un’opportunità perché 
permette oggi alle aziende di entrare con 

Lo sviluppo delle aziende passa 
sempre più dall’unione fra l’energia di 
sviluppare business anche in condizioni 
molto competitive e la capacità di non 
perdere mai di vista l’etica, la serietà 
e il rispetto, per le persone e per 
l’ambiente. L’intera storia Valtellina, 
lunga più di 80 anni, ha puntato 
a difendere e valorizzare questo 
concetto guida. Dimostrandolo con 
fatti concreti. Un conto è infatti parlare 
di green economy e un altro agire con 
decisioni e investimenti specifici. 
In Valtellina stiamo attuando un ampio 
piano di sviluppo delle nostre risorse 
tecniche e logistiche per raggiungere 
tre obiettivi fra loro collegati: garantire 
ai nostri clienti servizi sempre più 
efficaci e competitivi; assicurare 
al nostro personale condizioni di 
sicurezza ottimale nei cantieri e di 
maggiore benessere negli ambienti 
di lavoro; contribuire attivamente 
a salvaguardare l’ambiente in cui 
tutti viviamo. Lo facciamo perché 
ci crediamo fermamente e non per 
cavalcare una tendenza in atto, 
comunque sempre più ampia in tutto il 
mondo e quindi che merita attenzione. 
Perseguire “responsabilità” e 
“sostenibilità” significa condurre 
piani sia a breve, che a medio e lungo 
termine. Rientrano quindi sia scelte 
quotidiane, come evitare di utilizzare 
troppa plastica, sia aggiornare il 
parco veicoli con mezzi rispettosi 
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più velocità e intensità in settori paralleli o 
sinergici al proprio core business. 
In Valtellina contiamo su competenze e 
capacità trasversali che ci permettono di 
proporci come system integrator in diversi 
settori dello sviluppo ICT e 4.0, ad esempio le 
nuove applicazioni IoT e la Cyber Security. 

Siamo consapevoli che per noi l’attività 
prevalente resterà ancora lo sviluppo 
delle infrastrutture TLC, ma ricerchiamo 
e perseguiamo le strade più interessanti 
e profittevoli in campi collegati, come ad 
esempio le necessità tecnologiche per 
fare funzionare una smart city o favorire 
gli sviluppi di mobilità elettrica e guida 
assistita. I segnali che giungono dai mercati 
indicano come questa sia una fase storica 
fondamentale per consolidare le basi della 
nostra diversificazione operativa. 
Per rendere concrete queste grandi 
opportunità dobbiamo investire. 
Lo sappiamo e lo facciamo. Non saremmo 
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ESPAÑOL 

MODERNIZAMOS 
NUESTRA FLOTA Y 
EDIFICIOS CUIDANDO A LAS 
PERSONAS Y EL MEDIOAMBIENTE.  
A CARGO DE  ROBERTO ARMANDO VALTELLINA
El crecimiento organizacional consiste cada vez más en saber 
combinar la energía invertida para desarrollar el negocio incluso 
en condiciones muy competitivas, con la capacidad de no 
perder nunca de vista la ética, la seriedad y el respeto por las 
personas y el medioambiente.
 A lo largo de sus más de 80 años de historia, Valtellina siempre 
ha defendido y valorizado este concepto guía. 
Y lo ha demostrado con hechos concretos. 

De hecho, una cosa es hablar de economía verde y otra actuar 
tomando decisiones y haciendo inversiones específicas. 
En Valtellina estamos implementando un amplio plan 
de desarrollo de nuestros recursos técnicos y logísticos 
para alcanzar tres objetivos que están interrelacionados: 
garantizarles a nuestros clientes servicios cada vez más 
eficientes y competitivos; asegurarle a nuestro personal 
óptimas condiciones de seguridad en los obradores y mayor 
bienestar en los ambientes de trabajo; contribuir activamente 
para proteger el medioambiente en el que todos vivimos.

Lo hacemos porque creemos firmemente en ello y no por seguir 
una moda, de todas maneras cada vez más difundida en todo el 
mundo y por lo tanto que merece ser tenida en cuenta. 

Aplicar los principios "responsabilidad" y "sostenibilidad" 
significa desarrollar planes a corto, mediano y largo plazo. 
Por lo tanto, están incluidas las decisiones cotidianas, 
como evitar usar demasiado plástico, modernizar el parque 
automotor con vehículos que no contaminen el medioambiente, 
o inaugurar nuevas oficinas que utilicen energía solar. 

En Valtellina justamente esta cultura es impulsada por la 
Presidencia y los Gerentes, pero después todos tenemos la 
tarea de transformar estas oportunidades en ventajas para 
quienes trabajan y para el medioambiente. 

dell’ambiente o inaugurare nuovi uffici 
che utilizzano energia solare. 
In Valtellina è corretto che il percorso 
venga indicato dalla Presidenza e dagli 

Amministratori, ma poi è compito di 
tutti trasformare queste opportunità 
in vantaggi, per chi lavora e per 
l’ambiente. 

para poder consolidar as bases da nossa diversificação 
operacional. 
Para fazer com que essas grandes oportunidades se tornem 
algo concreto, precisamos investir. Temos consciência disso, e o 
fazemos. Nós não seríamos uma realidade corporativa de nível, 
atuante também em campo internacional, se não soubéssemos 
reconhecer a base fundamental da própria ideia de empresa: para 
que possa haver a colheita, é preciso semear. Eis a razão pela qual 
vimos atuando escolhas bastante importantes e desafiadoras 
no âmbito da pesquisa, algumas das quais serão apresentadas 
através de artigos específicos na presente edição do Noi Mille. 
Temos a convicção de que sejam decisões que irão trazer 
ótimos resultados, olhando para o presente, mas principalmente 
para o futuro. Faz parte do papel de quem dirige uma empresa, 
olhar para frente e identificar os caminhos que podem trazer 
certo crescimento e bem-estar para a empresa, e para quem 
trabalha nela. Nessa ótica, “a Pesquisa” não é apenas teoria ou 
simplesmente o fato de desenhar hipóteses a respeito de cenários 
futuríveis: é uma parte integrante das estratégias de business, a 
estrada a ser trilhada para manter e fazer os faturamentos, além 
das vagas e das ofertas de emprego, crescerem.

ESPAÑOL 

HACER INVESTIGACIÓN” ES YA 
“HACER NEGOCIOS” 
A CARGO DE CESARE VALTELLINA
Como ya lo he dicho al definir los contenidos de los nuevos 
instrumentos de comunicación institucional de Valtellina, el perfil 
corporativo y el sitio web (de los que también hablamos en este 
número de NoiMille), las dinámicas económicas de la globalización 
han evidenciado con fuerza que la innovación continua y la 
investigación son dos elementos imprescindibles para toda 
empresa que pretenda mantener sus cuotas de mercado y 
seguir creciendo. Esto es aún más real y apremiante en el ámbito 
de la economía 4.0, que oscila entre la fábrica inteligente y el 
estilo de vida inteligente, en donde los diferentes sectores y 

una realtà imprenditoriale di livello, 
operativa anche in campo internazionale, 
se non riconoscessimo la base 
fondamentale dell’idea stessa di impresa: 
per raccogliere bisogna prima seminare. 
Ecco perché stiamo attuando scelte 
molto importanti e impegnative nel campo 
della ricerca, alcune delle quali vengono 
presentate con specifici articoli anche in 
questo numero di Noi Mille. 

Crediamo che siano decisioni che ci 
porteranno ottimi frutti, guardando al 
presente ma soprattutto al futuro. 
È compito di chi guida un’impresa guardare 
avanti e individuare i percorsi che possano 
determinare crescita e benessere per la 
propria azienda e per chi ci lavora. 
In questa logica “la Ricerca” non è solo 
teoria o semplicemente ipotizzare scenari 
futuribili: è parte integrante delle strategie 
di business, la strada per mantenere e fare 
crescere fatturati e posti di lavoro. 
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PORTUGUÊS 

AMPLIAÇÃO ESCRITÓRIOS 
VALTELLINA: ESPAÇO PARA A 
EFICIÊNCIA
AS NOVAS ESTRUTURAS, ATIVAS DESDE O ÚLTIMO 
MÊS DE OUTUBRO, GARANTEM ULTERIORES 
VANTAGENS TANTO PARA QUEM TRABALHA NOS 
ESCRITÓRIOS, QUANTO PARA A EFICIÊNCIA DA 
ORGANIZAÇÃO CORPORATIVA COMO UM TODO. 
400 METROS QUADRADOS PARA OS NOVOS ESCRITÓRIOS: 
UMA EVOLUÇÃO QUE MELHORA O TRABALHO
A ampla superfície à disposição, permitiu transferir para 
os novos escritórios, situados nas cercanias do prédio que 
(desde 1981) hospeda a matriz da Valtellina, departamentos 
técnico-comerciais que têm crescido particularmente ao 
longo dos últimos anos em termos de número de funcionários 
e de volume de trabalho. Trata-se de um desenvolvimento 
determinado também pelo ingresso da Valtellina em 
novos setores de mercado atrelados ao core business 
histórico da empresa, ou seja, as infraestruturas para as 
telecomunicações.

UM LAY-OUT ARQUITETÔNICO MODERNO E FUNCIONAL
Na área dos novos escritórios foram instalados 45 novos, 
confortáveis postos de trabalho, capazes de unir racionalidade 
e privacidade, sem abrir mão do compartilhamento geral dos 
ambientes na lógica open space. O projeto é, de qualquer 
forma, modular, e irá permitir futuras evoluções no que tange 
à configuração dos postos de trabalho e da organização 
dos ambientes. Ademais, todos os postos de trabalhos são 
providos de mobílias e de soluções técnicas que participam 
de forma ativa da eficiência tanto de cada unidade, quanto 
do conjunto dos novos escritórios. Uma atenção especial foi 
voltada ainda para a eficiência energética e para a contenção 
do consumo, graças à utilização de materiais com baixo 
grau de dispersão térmica e à conexão com um sistema 
fotovoltaico instalado no teto do prédio. 

SALAS DE REUNIÃO E AULAS FORMATIVAS
São parte integrante do projeto dos novos escritórios, alguns 
ambientes destinados especificamente a sediar reuniões 
e encontros de trabalho. Tais espaços foram concebidos, 
por sua vez, com um concept modular e flexível, que pode 
variar ao longo do tempo de acordo com as exigências dos 
que trabalham nesses escritórios ou de futuros, ulteriores 
desenvolvimentos da organização interna da sede Valtellina 
de Gorle.

ESCOLHAS SIGNIFICATIVAS 
TAMBÉM PELO QUE DIZ RESPEITO 
À RENOVAÇÃO DA FROTA DE 
VEÍCULOS
O tríplice componente, “segurança, bem-estar e meio 
ambiente”, orienta a cada vez mais as decisões da Valtellina 
também no tocante à progressiva renovação da frota de 
veículos e meios. É evidente que esses princípios hão de se 
conciliar com exigências específicas pelo que diz respeito à 
eficiência, à potencialidade e à funcionalidade. Trata-se de 
"ferramentas" de trabalho, quem têm de saber conciliar certos 
cuidados para o meio ambiente, por exemplo em termos de 
emissões limitadas, com um desempenho adequado à sua 
utilização. Ao longo de 2019, tem prosseguido o substancioso 
plano de investimentos destinado a renovar a frota de veículos 
e os relativos equipamentos de serviço, substituindo-os pelas 
soluções tecnológicas mais modernas disponíveis, capazes 
de assegurar elevados padrões de desempenho profissional, e 
um grau reduzido de emissões.

ESPAÑOL 

AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS 
DE VALTELLINA: ESPACIO PARA LA 
EFICIENCIA. 
EL NUEVO EDIFICIO, QUE YA ESTÁ EN 
FUNCIONAMIENTO DESDE EL PASADO MES DE 
OCTUBRE, BRINDA MÁS VENTAJAS A QUIENES 
TRABAJAN DENTRO DE LAS OFICINAS Y MAYOR 
EFICIENCIA A TODA LA ORGANIZACIÓN. 
400M2 DE NUEVAS OFICINAS: UN CRECIMIENTO QUE MEJORA 
EL TRABAJO. 
La amplia superficie a disposición permitió mudar a las 
nuevas oficinas, ubicadas cerca del edificio que desde 1981 
alberga la Casa Madre de Valtellina, departamentos técnico-
comerciales que se desarrollaron considerablemente en estos 
últimos años, tanto en cantidad de empleados como en el nivel 
de actividades. 
Un crecimiento que también fue determinado por la expansión 
de Valtellina a nuevos sectores de mercado vinculados con el 
histórico negocio principal de la empresa, las infraestructuras 
para las telecomunicaciones.

UN DISEÑO ARQUITECTÓNICO MODERNO Y FUNCIONAL.
En el nuevo edificio fueron creadas 45 cómodas estaciones 
de trabajo, que unen la racionalidad con la privacidad, sin 
renunciar al intercambio general de los ambientes, de acuerdo 
con la lógica del open space. El proyecto es modular y fue 
diseñado para permitir, incluso en el futuro, cambios en la 
distribución de las estaciones de trabajo y en la organización 
de los ambientes. Además todas las estaciones están 
equipadas con muebles y soluciones técnicas que fomentan 
activamente la eficiencia de cada una de las unidades como 
de todo el nuevo edificio en su conjunto. 
También se otorgó mucha importancia a la eficiencia 
energética y la reducción de los consumos, a través del uso 
de materiales con baja dispersión térmica y a la instalación de 
un sistema de generación fotovoltaico colocado en el techo 
del edificio.

SALA DE REUNIONES Y AULAS FORMATIVAS.
Forman parte integral del proyecto, algunos ambientes que 
han sido específicamente diseñados para albergar reuniones y 
encuentros de trabajo. 
También estos espacios fueron pensados desde una 
perspectiva modular y flexible, que puede variar con el paso 
del tiempo de acuerdo con las exigencias de quienes trabajan 
en estas oficinas o teniendo en cuenta el futuro crecimiento 
de la organización interna de la sede Valtellina de Gorle. 

DECISIONES IMPORTANTES PARA 
MODERNIZAR TAMBIÉN EL PARQUE 
AUTOMOTOR.
La tríada “seguridad, bienestar y medioambiente” determina 
cada vez más las decisiones tomadas por Valtellina, también 
con respecto a la progresiva modernización de su parque 
automotor y de sus maquinarias. 
Claramente estos principios deben conciliarse con las 
exigencias específicas relacionadas con la eficiencia, 
potencialidad y funcionalidad. De hecho se trata de 
“instrumentos” de trabajo que deben combinar el cuidado del 
medioambiente, por ejemplo garantizando reducidos niveles 
de emisiones, con un rendimiento adecuado a su uso.
En 2019 seguimos adelante con el importante plan de 
inversiones destinado a modernizar el parque automotor y 
los equipamientos, con la incorporación de la tecnología más 
avanzada del mercado, para asegurar elevadas capacidades 
de trabajo y bajas emisiones.
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SCELTE SIGNIFICATIVE ANCHE 
NELL’AGGIORNAMENTO DEL 
PARCO VEICOLI 

La triplice componente, “sicurezza, 
benessere e ambiente” orienta sempre 
più le decisioni Valtellina anche a livello 
di progressivo aggiornamento del parco 
veicoli e mezzi. 
Chiaramente questi principi devono 
conciliarsi con esigenze specifiche per 
quanto riguarda efficienza, potenzialità 
e funzionalità. 
Si tratta infatti di “strumenti” di lavoro, 
che devono saper unire attenzioni per 
l’ambiente, a livello di ridotte emissioni 
ad esempio, con prestazioni adeguate 
al loro impiego. 
Nel corso del 2019 è proseguito il 
sostanzioso piano di investimenti 
destinato ad aggiornare il parco veicoli 
e le relative attrezzature di servizio con 
quanto di più moderno la tecnologia 
propone per fornire elevate capacità di 
lavoro e basse emissioni. 

400MQ DI NUOVI UFFICI: 
UN’EVOLUZIONE CHE 
MIGLIORA IL LAVORO
 
L’ampia superficie a disposizione ha 
consentito di trasferire nei nuovi uffici, 
situati nei pressi dell’attuale edificio 
che ospita dal 1981 l’headquarter 
Valtellina, reparti tecnico-commerciali 
che sono particolarmente cresciuti 
in questi ultimi anni in numero di 
addetti ed operatività. Uno sviluppo 
determinato anche dall’ingresso di 
Valtellina in nuovi settori di mercato 
collegato al core business storico 
dell’azienda, quello delle infrastrutture 
per telecomunicazioni.

LE NUOVE STRUTTURE, OPERATIVE DALLO SCORSO MESE DI OTTOBRE, ASSICURANO 
ULTERIORI VANTAGGI SIA A CHI LAVORA ALL’INTERNO DEGLI UFFICI, SIA ALL’EFFICIENZA 
COMPLESSIVA DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. 

Ampliamento uffici 
Valtellina: spazio 
all’efficienza

UN LAY-OUT 
ARCHITETTONICO MODERNO 
E FUNZIONALE

Nell’area dei nuovi uffici sono state 
ricavate 45 comode postazioni di 
lavoro, in grado di unire razionalità 
e riservatezza, senza rinunciare 
alla condivisione complessiva degli 
ambienti nella logica open space. Il 
progetto è in ogni caso modulare e 
consente anche in futuro evoluzioni 
della configurazione delle postazioni 
e dell’organizzazione degli ambienti. 
Tutte le postazioni sono dotate inoltre 
di arredi e soluzioni tecniche che 
partecipano attivamente all’efficienza 

sia di ogni singola unità, sia del 
complesso dei nuovi uffici. 
Particolare attenzione è stata rivolta 
anche all’efficienza energetica e a 
contenere i consumi, con l’impiego di 
materiali a bassa dispersione termica 
e il collegamento con un impianto 
fotovoltaico  collocato sul tetto 
dell’edificio. 

SALE RIUNIONI E AULE 
FORMATIVE

Fanno parte integrante del progetto dei 
nuovi uffici alcuni ambienti destinati 
specificatamente ad accogliere 
riunioni ed incontri di lavoro. 
Anche questi spazi sono stati pensati 
con un concept modulare e flessibile, 
che può variare nel corso del tempo in 
ragione delle esigenze di chi lavora in 
questi uffici o di futuri, ulteriori sviluppi 
dell’organizzazione interna della sede 
Valtellina di Gorle. 

6 motrici 260 q.li 3 assi 
con gru

2 motrici 75 q.li

1 pianale trasporto macchine  
operatrici

75 veicoli commerciali (chiusi 
e cassonati)

13 macchine movimento terra, 
di cui 1 jcb 48 q.li, 2 jcb 35 q.li, 
4 jcb 18 q.li, 1 jcb 30 q.li, 2 pale jcb 
155, 2 pale jcb 250 ed un trencher 
Vermeer

5 piattaforme carrate

2 autovetture



76

Il Gruppo BT è una delle principali realtà 
mondiali nel campo dei servizi e soluzioni 
di comunicazione, con clienti in 180 Paesi.  
Opera a livello globale ed eroga servizi in 
ambito locale, con team impegnati a servire 
sia le principali aziende multinazionali attive 
nei vari Paesi, sia un ampio panel di clienti 
nazionali in molteplici settori dell’industria, 
del terziario e delle istituzioni. L’ampiezza 
del suo raggio d’azione, il know how maturato 
in ambito business e un portfolio in grado di 
rispondere alle crescenti esigenze dei clienti 
in tema di connettività, cloud e gestione 
integrata dei flussi di dati in tutta sicurezza, 
sono le caratteristiche distintive di un 
provider come BT. 

“BT è nelle condizioni ideali per proporsi 
come il ‘trusted partner’ delle aziende 
durante il loro percorso di evoluzione digitale 
e integrazione sempre più sinergica fra TLC 
e gestione dei dati – ci dice Roberto Italiano, 
Head of Procurement per BT in Italia. Questa 
identità e posizionamento di mercato sono 
concreti soprattutto nello scenario del 
mercato delle telecomunicazioni che stiamo 
vivendo oggi e ancora di più guardando 
alle prospettive future, messe in luce da 
indicatori significativi sulle dinamiche di 

SOCIETÀ FRA LE PIÙ IMPORTANTI AL MONDO NEL CAMPO 
DELLE TELECOMUNICAZIONI CON UNA SPICCATA 
VOCAZIONE BUSINESS, SI POSIZIONA SUL MERCATO 
SEMPRE PIÙ COME PARTNER STRATEGICO NELLA GESTIONE 
INTEGRATA DEL DATO: DALLA CONNETTIVITÀ FINO ALLA 
CYBER SECURITY. NE PARLIAMO CON ROBERTO ITALIANO, 
HEAD OF PROCUREMENT DI BT IN ITALIA.

UN PARTNER DIGITALE 
PER LE AZIENDE GLOBALI

BT (BRITISH TELECOM) sviluppo dell’universo digitale. In tal senso 
bisogna prima di tutto ricordare che il 
settore delle TLC è un comparto economico-
finanziario, oltre che tecnologico, 
decisamente sotto pressione, in tutto il 
mondo e con picchi di stress molto alti 
soprattutto in Europa, Italia compresa. Uno 
stress che deriva da vari fattori:
dal quadro regolatorio estremamente 
articolato, ad uno scenario di mercato 
che vede affacciarsi nuovi attori (OTT) ma 
anche nuove tecnologie che richiedono 
cospicui investimenti. Ciò genera una 
forte competitività fra operatori che porta 
inesorabilmente ad una erosione dei margini 
e alla continua ricerca di un’ottimizzazione 
dei processi. In questo contesto anche 
i player più consolidati sono alla ricerca 
continua di sinergie e guardano con 
interesse a potenziali alleanze e fusioni. 

In questo scenario BT, attraverso la sua 
divisione Global, ha volutamente deciso 
di intraprendere dei percorsi di offerta 
focalizzati sul mondo business,  puntando 
sulla qualità dei servizi, un footprint globale e 
su un dialogo costante con i nostri clienti di 
vera partnership soprattutto in  un percorso 
di trasformazione digitale. 

Roberto Italiano, 
Head of Procurement per BT in Italia

La mission di BT è di sfruttare il potere 
delle comunicazioni per dare vita a un 
mondo migliore. BT è tra i maggiori 
provider mondiali di servizi e soluzioni di 
comunicazione, con clienti in 180 paesi. 
Offre servizi di rete e IT a livello globale, 
servizi di telecomunicazione locali, nazionali 
e internazionali per utilizzo in ambito 
domestico, lavorativo e in movimento; 
prodotti e servizi per Internet, TV e banda 
larga, oltre a prodotti e servizi convergenti 
fisso-mobile. 
BT è organizzata in quattro divisioni rivolte 
ai clienti: Consumer, Enterprise, Global ed 
Openreach.
BT Group ha chiuso l’esercizio finanziario 
conclusosi il 31 marzo 2019 con un fatturato 
di 23.428 milioni di sterline e un utile lordo 
prima delle tasse di 2.666 milioni di sterline.
British Telecommunications plc (BT) è una 
società interamente controllata da BT Group 
plc, che è quotata alla borsa di Londra.

In Valtellina abbiamo trovato non 
solo un fornitore di servizi per 
quanto riguarda installazione e 
manutenzione di infrastrutture, 
ma un partner che condivide la 
nostra visione e i nostri obiettivi, 
con il quale stabiliamo insieme i 
piani di intervento. 

"

"
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ESPAÑOL 

UN SOCIO DIGITAL PARA LAS 
EMPRESAS GLOBALES 
ES UNA DE LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES 
DEL MUNDO EN EL ÁMBITO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES, ORIENTADA AL SEGMENTO 
NEGOCIOS. SE POSICIONA EN EL MERCADO CADA 
VEZ MÁS COMO SOCIO ESTRATÉGICO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRADA DE LOS DATOS: DESDE LA 
CONECTIVIDAD HASTA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA. 
HABLAMOS DE ESTO CON ROBERTO ITALIANO, HEAD 
OF PROCUREMENT DE BT DE ITALIA.
El Grupo BT es una de las principales compañías mundiales 
en el ámbito de servicios y soluciones de comunicación, que 
cuenta con clientes en 180 países. Trabaja a nivel mundial y 
brinda servicios en ámbito local, con equipos que se dedican 
a atender tanto a las principales empresas multinacionales 
presentes en diferentes países, como a un amplio abanico 
de clientes nacionales de múltiples sectores tanto industrias 
como servicios e instituciones. La amplitud de su actividad, 
el know how adquirido en el ámbito empresarial, y una oferta 
que responde a las crecientes exigencias de los clientes en 
temas vinculados con conectividad, nube y gestión integrada 
de flujos de datos en contextos totalmente seguros, son las 
características distintivas de un proveedor como BT.
“BT cumple con las condiciones ideales para proponerse 
como un “socio de confianza” ante las empresas que recorren 
el camino hacia la evolución digital y la integración cada vez 
más sinérgica entre TIC y gestión de datos- nos dice Roberto 
Italiano, Head of Procurement de BT en Italia. Esta identidad 
y posicionamiento en el mercado son concretos, sobre todo 
en el contexto actual del sector de las telecomunicaciones, 
y aún más teniendo en cuenta las perspectivas futuras, 

resaltadas por importantes indicadores que analizan las 
dinámicas del desarrollo del universo digital. En este sentido, 
es importante recordar que el sector TLC ante todo es un 
ámbito económico-financiero además de tecnológico, 
decididamente bajo presión en todo el mundo y con picos 
de estrés muy altos especialmente en Europa, incluida 
Italia. Un estrés que deriva de varios factores: un marco 
regulatorio extremadamente complejo y un escenario de 
mercado que tiene nuevos actores(OTT) pero también nuevas 
tecnologías que exigen grandes inversiones. Esto genera una 
fuerte competitividad entre las compañías, lo cual provoca 
inexorablemente la reducción de los márgenes y la continua 
búsqueda de optimización de procesos. En este contexto, 
incluso las compañías más consolidadas, continuamente 
están buscando colaboraciones y analizando con atención las 
potenciales alianzas y fusiones. En este escenario, BT a través 
de su división Global, intencionalmente decidió comenzar a 
ofrecer soluciones focalizadas en el mundo de los negocios, 
concentrándose en la calidad de los servicios ofrecidos, 
teniendo una impronta global basada en el diálogo constante 
con los clientes considerados realmente como socios, sobre 
todo en un proceso de transformación digital.
Esta decisión, implementada también en Italia naturalmente, 
se basa en la capacidad de dialogar con una clientela muy 
exigente que tiene demandas igualmente exigentes. Nos 
orientamos fuertemente al ámbito de los negocios, donde los 
valores estratégicos y tácticos son muy diferentes respecto a 
las expectativas que caracterizan la esfera del consumidor.
Nosotros nos dedicamos sobre todo a la evolución digital, a 
través de una fuerte integración entre TI y TlC, donde la red 
se ubica en el centro de la oferta: todo en un ambiente de 
máxima seguridad. Así, temas prioritarios como la gestión 
y el archivo de datos en nube, un aspecto esencial para 
que nuestros clientes puedan alcanzar sus objetivos de 
eficiencia e innovación y para que puedan ser atractivos para 
sus mercados e interlocutores, se integran con soluciones 
de Seguridad Informática. En este contexto complicado, 
uno de los factores determinantes para nuestro éxito es la 
capacidad de responder de manera puntual y con soluciones 
específicas a las demandas que nos hacen nuestros clientes. 
En BT tenemos múltiples productos y soluciones diseñados 
para satisfacer las necesidades de diferentes sectores 
verticales -que abarcan desde los medios de comunicación 
hasta los bancos, desde la manufactura hasta el comercio 
minorista-, capaces de responder plenamente las demandas 
de los clientes individuales. Esto nos permite contar entre 
nuestros clientes con varias grandes compañías líderes en sus 
respectivos sectores de referencia.
Este enfoque de segmentación de sectores verticales le ha 
permitido a BT seguir creciendo de manera significativa y 
ser reconocido cada vez más como el socio ideal para las 
grandes organizaciones. Actualmente en Italia, BT es uno 
de los principales proveedores de servicios y soluciones 
integradas de comunicación y TI completamente dedicado 
a las empresas, tanto multinacionales como PyMES y entes 
públicos. Además de la Casa Madre de Milán, tenemos sedes 
en Turín y Roma, y también estamos presentes en el territorio 
italiano con oficinas comerciales en las principales ciudades. 
Contamos con una red propia de fibra que se extiende por 
más de 17.000 km por toda Italia, que está conectada con la 
red global de BT, diseñada y realizada para garantizar elevados 
niveles de seguridad, flexibilidad, escalabilidad, confiabilidad 
y resiliencia. Los clientes de BT pueden contar con 14 Centros 
de Operaciones de Seguridad, uno de los cuales se encuentra 
en Italia, que brindan servicios de Seguridad Informática las 
24 hs, garantizando una solución completa y una respuesta 
eficiente en caso de incidentes. Redes, infraestructuras de 
nube, colaboración en nube y seguridad, son los pilares de 
la oferta de BT en Italia. Una propuesta distintiva y global 
para los principales sectores que impulsan la transformación 
digital: la Industria 4.0, IoT, la Inteligencia Artificial para 
Ciudades Inteligentes y Estilos de Vida Inteligente, solo por 
citar algunos ejemplos. Todos ámbitos que requieren la 
gestión inteligente de un enorme cúmulo de datos. 

En Valtellina encontramos un socio.
Nosotros queremos ser socios de nuestros clientes también 
en este proceso histórico de transformación. Claro que 
para poder hacerlo, debemos contar nosotros también con 
proveedores de servicios válidos, confiables y que trabajen 
en sintonía con nuestra filosofía. En Valtellina encontramos 
justamente un socio con estas características. No solo un 
proveedor de servicios para la instalación y mantenimiento 
de infraestructuras, sino un socio que comparte nuestra 
visión y nuestros objetivos, y con el que establecemos 
juntos planes de trabajo. Valtellina es una organización 
eficiente que cuenta con óptimos recursos profesionales, 
y que sabe complementar esta ventaja competitiva con la 
excelencia en la calidad del producto final, lo cual hoy no se 
encuentra fácilmente en el mercado. Es por eso que estamos 
convencidos de que nuestra relación está destinada a 
consolidarse y a dar óptimos resultados en el futuro”. 
“En Valtellina encontramos no solo un proveedor de servicios 
para la instalación y mantenimiento de infraestructuras, sino 
también un socio que comparte nuestra visión y nuestros 
objetivos, con el cual establecemos juntos los programas de 
trabajo.”

é dado pela capacidade de atender de modo pontual e com 
soluções específicas à demanda procedente dos nossos 
clientes. Na BT temos multíplices produtos e inúmeras 
soluções estudadas com base nas exigências de setores 
verticais individualmente considerados, abrangendo tanto a 
mídia quanto o banking, o manufacturing e o retail, capazes 
de atender em cheio à demanda de cada cliente. Isto faz 
com que possamos contar com diversas grandes empresas 
entre nossos clientes, empresas que ocupam posições de 
destaque em seus respectivos setores de referência. Essa 
abordagem de segmentação de setores verticais, possibilitou 
que BT seguisse crescendo de maneira significativa, sendo 
a cada vez mais reconhecida como o parceiro favorito das 
grandes corporações.  Hoje em dia, na Itália, BT é um dos 
principais fornecedores de serviços e soluções integradas de 
comunicação e TI inteiramente dedicado às empresas, tanto 
multinacionais quanto pequenas e médias, além da própria 
Administração Pública. Além da matriz de Milão, temos filiais 
em Turim e Roma. Estamos presentes no território nacional 
através de escritórios comerciais espalhados nas principais 
cidades. Nós podemo-nos valer de uma network proprietária 
em fibra que corre ao longo de mais de 17.000 quilômetros 
em todos o território do país, conectado com a rede global 
de BT, projetada e realizada para conseguir elevados níveis 
de segurança, flexibilidade, escalabilidade, confiabilidade e 
resiliência. Os clientes de BT podem contar com 14 Security 
Operation Centers, dos quais um situado na Itália, que 
prestam serviços de Cyber Security 24 horas, garantindo 
um abastecimento completo e uma resposta eficiente em 
caso de incidentes. Networking, cloud infrastructures, cloud 
collaboration e segurança, são os alicerces, os pilares da 
oferta de BT na Itália. Uma oferta distintiva e global, capaz 
de habilitar os principais drivers da digital transformation: a 
partir da Indústria 4.0 passando pela IoT, e ainda pela IA para 
as Smart Cities, abrangendo ainda aquela para o Smart living. 
Trata-se apenas de alguns exemplos. São âmbitos que irão 
demandar a gestão inteligente de uma enorme quantidade 
de dados. 
Com a Valtellina, encontramos um parceiro
Nós queremos ser parceiros de nossos clientes também 
neste processo de transformação que está marcando uma 
época. É claro que, para fazermos isto, precisamos contar por 
nossa vez com parceiros de serviços extremamente válidos, 
confiáveis e que atuem em sintonia com a nossa abordagem. 
Com a Valtellina, finalmente, encontramos exatamente um 
parceiro com tais características. Não apenas um prestador 
de serviços pelo que diz respeito à instalação e manutenção 
de infraestruturas, mas ainda um autêntico parceiro que 
compartilha a nossa visão e os nossos objetivos, e com o qual 
definimos, juntos, os planos de ação. A Valtellina expressa 
a capacidade de juntar uma organização eficiente e bem 
alimentada em recursos profissionais, com uma atenção para 
o produto acabado que não é tão fácil, hoje em dia, encontrar 
no mercado. Eis a razão pela qual temos a convicção de que a 
nossa colaboração seja destinada a consolidar-se e a produzir 
futuramente ótimos resultados”. “Com a Valtellina, acabamos 
encontrando não apenas um fornecedor de serviços no 
tocante à instalação e à manutenção de infraestruturas, mas 
ainda um autêntico parceiro que compartilha nossa visão e 
nossos objetivos, o com o qual definimos, juntos, os planos 
de ação.”

PORTUGUÊS 

UM PARCEIRO DIGITAL
PARA AS EMPRESAS GLOBAIS
SOCIEDADE ENTRE AS MAIS IMPORTANTES DO 
MUNDO NO CAMPO DAS TELECOMUNICAÇÕES COM 
UMA CLARA VOCAÇÃO BUSINESS, SE POSICIONA 
NO MERCADO A CADA VEZ MAIS COMO PARCEIRO 
ESTRATÉGICO NA GESTÃO INTEGRADA DO DADO: 
DESDE A CONECTIVIDADE ATÉ A CYBER SECURITY. 
FALAMOS A ESTE RESPEITO COM ROBERTO 
ITALIANO, HEAD OF PROCUREMENT DA BT NA ITÁLIA.
O Grupo BT é uma das principais realidades ao nível mundial 
no campo dos serviços e das soluções de comunicação, 
com clientes espalhados em 180 diversos países. Atua ao 
nível global, prestando serviços em âmbito local, através de 
equipes empenhadas a atender tanto as principais empresas 
multinacionais ativas nos vários países, quanto um amplo leque 
de clientes nacionais em multíplices setores da indústria, do 
terciário e das instituições. A extensão do seu raio de ação, o 
know how maturado em âmbito business, além de um portfólio 
capaz de atender às exigências crescentes dos clientes em 
tema de conectividade, cloud e gestão integrada dos fluxos 
de dados em plena segurança: tais são as características 
distintivas de um provider como BT.  “BT encontra-se nas 
condições ideais para propor-se como o ‘trusted partner’ 
das empresas durante o seu percurso de evolução digital e 
integração a cada vez mais sinérgica entre telecomunicações 
e gestão dos dados – afirma Roberto Italiano, Head of 
Procurement para BT na Itália. Essa identidade e esse 
posicionamento no mercado, são algo concreto principalmente 
no cenário do mercado de telecomunicações que estamos 
vivendo hoje em dia, e mais ainda olhando para as perspectivas 
futuras, evidenciadas por indicadores significativos relativos 
às dinâmicas de desenvolvimento do universo digital. Nesse 
sentido há de se lembrar, antes de mais nada, que o setor 
das telecomunicações representa um nicho econômico-
financeiro, além de tecnológico, claramente sob pressão, isto 
é, no mundo todo, com picos de estresse bastante elevados 
principalmente na Europa, Itália inclusa. Um estresse derivante 
de vários fatores: a partir do quadro normativo extremamente 
articulado, passando por um cenário de mercado onde 
aparecem novos atores (OTT) e ainda novas tecnologias que 
demandam investimentos ingentes. Isto acaba por gerar uma 
forte competitividade entre as operadoras, a qual vai levar 
inexoravelmente a uma progressiva erosão das margens de 
lucro e à constante busca pela otimização dos processos. 
Nesse contexto, até mesmo as operadoras mais consolidadas 
estão continuamente à procura de sinergias, e olham com 
certo interesse para potenciais alianças e fusões. 
No âmbito do supramencionado cenário a BT, através do 
seu departamento Global, resolveu - de maneira plenamente 
consciente - promover uns percursos de oferta focados no 
mundo business, apostando na qualidade dos serviços, em 
um footprint global e no diálogo constante com os nossos 
clientes de autêntica parceria, sobretudo em um percurso 
de transformação digital. Essa escolha, obviamente atuada 
também na própria Itália, é embasada na capacidade de 
dialogar com uma clientela bastante exigente, que tem uma 
tipologia de demanda igualmente exigente. O nosso âmbito é 
fortemente "business oriented", onde o que realmente pesa são 
valores estratégicos e táticos bem diferentes em relação às 
expectativas que caracterizam o âmbito consumer. 
Nós olhamos principalmente para a evolução digital, com 
uma forte integração entre TI e Telecomunicações, onde a 
network continua em posição central pelo que diz respeito 
à oferta: tudo isto, em máxima segurança. Dessa forma, 
temáticas prioritárias como a gestão e o arquivamento dos 
dados em âmbito cloud - aspecto indispensável para os nossos 
clientes para fins de eficiência operacional e inovação, e ainda 
visando gerar elementos de atração pelos seus mercados 
e pelos seus interlocutores -, são integradas a soluções de 
Cyber Security. No âmbito de um tal cenário, claramente 
complicado, um dos fatores determinantes do nosso sucesso 

Questa scelta, attuata anche in Italia 
naturalmente, è basata sulla capacità di 
dialogare con una clientela molto esigente 
e che ha richieste altrettanto esigenti. 
Il nostro ambito è fortemente business 
oriented, dove contano valori strategici e 
tattici ben differenti dalle aspettative che 
caratterizzano l’ambito consumer. 

Noi guardiamo soprattutto all’’evoluzione 
digitale, con una forte integrazione fra 
IT e TLC dove il network resta al centro 
dell’offerta: il tutto in massima sicurezza. 
Così temi prioritari come la gestione e 
l’archiviazione dei dati in ambito cloud, 
aspetto indispensabile per i nostri clienti 
per raggiungere obiettivi di efficienza 
operativa e innovazione, oltre che per 
generare elementi di appeal verso i loro 
mercati e i loro interlocutori, sono integrati 
a soluzioni di Cyber Security. In questo 
scenario decisamente impegnativo, uno dei 
fattori determinanti del nostro successo è 
la capacità di rispondere in modo puntuale 
e con soluzioni specifiche rispetto alle 
domande che ci giungono dai nostri clienti. 
In BT abbiamo molteplici prodotti e soluzioni 
studiate sull’esigenze di singoli settori 
verticali che vanno dai media al banking, 
dal manufacturing al retail, in grado di 
soddisfare appieno le richieste dei singoli 
clienti. Ciò ci permette di annoverare diverse 
grandi aziende tra i nostri clienti che sono al 
top nel loro settore di riferimento.

Questo approccio di segmentazione di 
settori verticali ha permesso a BT di 
continuare a crescere in modo significativo 
e di essere sempre più riconosciuto come il 
partner preferito delle grandi corporation. 
Oggi in Italia BT è uno dei principali 
fornitori di servizi e soluzioni integrate di 
comunicazione e IT interamente dedicato 
alle imprese, dalle multinazionali alle 
Piccole e Medie Imprese, alla pubblica 
amministrazione. Oltre all’Headquarter di 
Milano, abbiamo sedi a Torino e Roma. Siamo 
inoltre presenti sul territorio nazionale con 
uffici commerciali nelle principali città. 
Possiamo contare su un network proprietario 
in fibra che si snoda per oltre 17.000 
chilometri su tutto il territorio nazionale, 
connesso alla rete globale di BT, progettata 
e realizzata per conseguire elevati livelli di 
sicurezza, flessibilità, scalabilità, affidabilità 
e resilienza. I clienti di BT possono contare 
su 14 Security Operation Center, di cui uno in 
Italia, che erogano servizi di Cyber Security 

h. 24 garantendo un servizio completo ed 
una risposta efficiente in caso di incidenti. 
Networking, cloud infrastructure, cloud 
collaboration e sicurezza, sono i pilastri della 
offerta di BT in Italia. Un’offerta distintiva e 
globale in grado di abilitare i principali driver 
della digital transformation: dall’Industria 
4.0 all’IoT, dall’IA per le Smart Cities a quella 
per lo Smart living. Solo per fare alcuni 
esempi. Sono tutti ambiti che richiederanno 
la gestione intelligente di un’enorme mole di 
dati. 

In Valtellina abbiamo trovato un partner
Noi vogliamo essere partner dei nostri clienti 
anche in questo processo di trasformazione 
epocale. Chiaramente per fare ciò dobbiamo 
contare a nostra volta su partner di servizi 
estremamente validi, affidabili e che operino 
in sintonia con il nostro approccio. 
In Valtellina abbiamo trovato proprio un 
partner con queste caratteristiche. Non 
solo un fornitore di servizi per quanto 
riguarda installazione e manutenzione di 
infrastrutture, ma un partner che condivide 
la nostra visione e i nostri obiettivi, e 
con il quale stabiliamo insieme i piani di 
intervento. 
Valtellina esprime la capacità di unire 
organizzazione efficiente e ben alimentata in 
risorse professionali, con un’attenzione per il 
prodotto finale che non è facile trovare oggi 
sul mercato. Ecco perché siamo convinti 
che la nostra collaborazione sia destinata 
a consolidarsi e a dare in futuro ottimi 
risultati”.
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OPEN FIBER Y VALTELLINA: RED DE 
FIBRA PARA BÉRGAMO
EL INTENDENTE DE BÉRGAMO GIORGIO GORI Y LA CEO 
DE OPEN FIBER, ELISABETTA RIPA, PRESENTARON EL 
PLAN DE CABLEADO DE 20 MILLONES DE EUROS QUE 
DARÁ UN FUERTE IMPULSO A LA DIGITALIZACIÓN DE 
LA CIUDAD.
El proyecto, cuyos detalles ejecutivos fueron definidos en un 
acuerdo específico firmado el pasado agosto entre el Municipio 
de Bérgamo y la sociedad participada por Enel y Cassa Depositi 
& Prestiti, fue presentado el pasado 24 de septiembre en la Sala 
Cavalli del Palazzo Comunale, en presencia del intendente de 
Bérgamo, Giorgio Gori, la CEO de Open Fiber, Elisabetta Ripa, y 
el Asesor para la innovación, Giacomo Angeloni.
Gracias a una inversión de 20 millones de euros, Open Fiber 
conectará 49 mil unidades inmobiliarias a la banda ultra ancha a 
través de una red completamente de fibra óptica en modalidad 
FTTH (Fiber To The Home, fibra hasta el hogar): esta solución 
garantizará el máximo rendimiento a ciudadanos y empresas, 
ofreciendo una velocidad de conexión inalcanzable con otras 
redes en circulación (hasta 1 Gigabit por segundo) y pudiendo 
contar con una latencia muy baja, menos de 5 milisegundos.

"Nuestra red será una aliada muy importante para Bérgamo - 
subrayó la CEO de Open Fiber, Elisabetta Ripa - una ciudad que 
se distingue por tener una elevada presencia de empresas y 
un gran patrimonio cultural. Nacimos para ganar el desafío de 
digitalizar el país, y por esta razón estamos muy contentos de 
participar en un plan que ofrecerá también a este territorio una 
infraestructura pensada para el futuro. 
Poder conectarse a la web y navegar a alta velocidad aumenta 
la inclusión y estimula la productividad y la competitividad de 
las empresas. Poco a poco estamos acortando la brecha digital 
con los otros estados europeos: un trabajo complejo que se 
realiza en equipo y requiere gran esfuerzo, pero un trabajo 
crucial para impulsar el crecimiento del país".

En total la nueva infraestructura es de 300 km, pero se 
reutilizaron redes ya existentes, aéreas y subterráneas, 
equivalentes al 65% de la obra (unos 100 km son propiedad de 
A2A): este factor permitirá reducir el impacto ambiental de los 
nuevos obradores, haciendo que los trabajos de instalación de 
la red sean menos invasivos. 
Entre los protagonistas del proyecto se destaca Valtellina, que 
conoce muy bien el territorio y sus necesidades y sabe cuál es 
la mejor manera de trabajar. 

Se colocarán en total más de 29 mil kilómetros de fibra 
óptica, que también se utilizarán para conectar 50 edificios 
municipales, incluidas escuelas, oficinas, sedes de la 
administración pública y organismos vinculados con el 
Municipio, que Open Fiber se comprometió a conectar en virtud 
del acuerdo firmado con el municipio oróbico. 
Siempre que sea posible, se utilizarán los conductos de cable y 
las redes subterráneas o aéreas ya existentes, mientras que las 
excavaciones se realizarán privilegiando métodos innovadores 
con bajo impacto ambiental.

Esta inversión fortalece el rol de Open Fiber en el ámbito 
infraestructuras de Lombardía: en las áreas de interés de 
mercado (Grupos A&B) el empeño económico de la compañía 
es de aproximadamente 500 millones de euros. Además de 
Bérgamo, también están incluidas las ciudades de Milán y 
su periferia, Monza, Brescia, Busto Arsizio, Varese, Pavía, 
Sondrio, Cremona, Como, Limbiate, Cesano Maderno y Seregno, 
conectando un total de 1.400.000 hogares.

Cabe destacar que Open Fiber es una empresa "mayorista": 
por lo tanto, no vende servicios de fibra óptica directamente 
al cliente final, sino que está presente exclusivamente en el 
mercado mayorista, ofreciendo acceso a todas las compañías 
de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet 
interesados. 
Esto significa que una vez que se empiece a comercializar el 
servicio los ciudadanos y las empresas de Bérgamo podrán 
elegir la compañía y la oferta más adecuada a sus necesidades.
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REDE EM FIBRA PARA BÉRGAMO
O PREFEITO DE BÉRGAMO, GIORGIO GORI, E O 
ADMINISTRADOR DELEGADO DA OPEN FIBER, 
ELISABETTA RIPA, APRESENTARAM O PLANO DE 
CABEAMENTO, DE 20 MILHÕES DE EUROS, QUE IRÁ 
IMPULSIONAR A DIGITALIZAÇÃO DA CIDADE.
O projeto, cujos detalhes executivos foram definidos através 
de uma convenção ad hoc estipulada no último mês de agosto 
entre a Prefeitura de Bérgamo e a Sociedade participada por 
Enel e Caixa Depósitos & Empréstimos, foi apresentado no 
último dia 24 de setembro na Sala Cavalli do Palácio Municipal, 
com a presença do Prefeito de Bérgamo, Giorgio Gori, do 
Administrador Delegado da Open Fiber, Elisabetta Ripa, e do 
Conselheiro para a Inovação, Giacomo Angeloni.
Graças a um investimento de 20 milhões de euros, a Open 
Fiber irá conectar 49 mil unidades imobiliárias à ultra banda 
larga, através de uma rede inteiramente em fibra ótica, na 
modalidade FTTH (Fiber To The Home, fibra até a casa): essa 
solução irá garantir o máximo nível de performance para 
cidadãos e empresas, restituindo uma velocidade de conexão 
não alcançável com as outras redes presentes no mercado 
(até 1 Gigabit ao segundo), e podendo contar com uma latência 
bastante reduzida, inferior a 5 milissegundos.
“Nossa rede irá ser uma aliada realmente importante para 
a cidade de Bérgamo - frisou o Administrador Delegado da 
Open Fiber, Elisabetta Ripa -, uma cidade provida de uma forte 
vocação empreendedora e de um grande patrimônio cultural. 
Nascemos para vencer o desafio da digitalização do país, 
e estamos muito contentes por estarmos entrando na fase 
crucial de um plano que irá assegurar também a este território 
uma infraestrutura future proof. Ter a chance de se conectar 
na web e navegar em alta velocidade, aumenta a inclusão e 
estimula a produtividade e a competitividade das empresas. 
Aos poucos, estamos reduzindo o gap digital com os outros 
países europeus: trata-se de um trabalho complexo, de um 
grande esforço de equipe, no entanto trata-se de uma obra 
verdadeiramente crucial para sustentar o desenvolvimento 
do país”.
O desenvolvimento global da nova infraestrutura é equivalente 
a quase 300 quilômetros, com uma reutilização de redes 
existentes, aéreas ou subterrâneas, que ultrapassa o 65% 
da obra (pouco menos de 100 quilômetros é propriedade de 
A2A): tal fator permitirá limitar o impacto ambiental das novas 
obras, para tornar as intervenções de instalação da rede algo 
menos invasivo. Dentre os protagonistas dos trabalhos, ocupa 
uma posição de destaque a Valtellina, que conhece tão bem 
o território, suas exigências e as modalidades de ação ideais. 
Deverão ser implantados mais de 29mil quilômetros de fibra 
ótica, que irão conectar, dentre outros, também 50 imóveis 
municipais, como escolas, escritórios, sedes da Administração 
Pública e de Entidades ligadas à Prefeitura, que a Open Fiber 
empenhou-se a conectar no âmbito do acordo estipulado 
com a Administração de Bérgamo. Serão utilizados, sempre 
que for possível, dutos e redes subterrâneas ou aéreas já 
preexistentes, enquanto as escavações serão realizadas 
privilegiando modalidades inovadoras e com um baixo impacto 
ambiental.
Este investimento reforça o papel da Open Fiber como player 
pelas infraestruturas da região Lombardia: no âmbito das 
áreas com sucesso de mercado (Cluster A&B), chega a quase 
500 milhões de euros o empenho econômico da Sociedade 
para conectar, além de Bérgamo, também Milão e arredores/
área metropolitana, Monza, Bréscia, Busto Arsizio, Varese, 
Pavia, Sondrio, Cremona, Como, Limbiate, Cesano Maderno 
e Seregno, devendo-se totalizar cerca de 1 milhão e 400 mil 
casas conectadas. 
Vale lembrar que Open Fiber é um operador “wholesale only”: 
portanto, não vende serviços em fibra ótica diretamente 
ao cliente final, sendo ativo exclusivamente no mercado do 
"atacado", oferecendo o acesso a todos os operadores do 
setor das telecomunicações e Internet service provider que 
estiverem interessados. 
Isto significa que, uma vez que tiver sido inaugurada a 
negociabilidade do serviço, os cidadãos e as empresas de 
Bérgamo poderão escolher tanto a operadora quanto a oferta 
mais idônea às suas exigências.

IL SINDACO DI BERGAMO 
GIORGIO GORI E L’AD DI 
OPEN FIBER, ELISABETTA 
RIPA, HANNO PRESENTATO  
IL PIANO DI CABLAGGIO DA 
20 MILIONI DI EURO CHE 
DARÀ UNA FORTE SPINTA 
ALLA DIGITALIZZAZIONE 
DELLA CITTÀ.

Il progetto, i cui dettagli esecutivi sono 
stati definiti da un’apposita convenzione 
siglata lo scorso agosto tra il Comune 
di Bergamo e la società partecipata da 
Enel e Cassa Depositi & Prestiti, è stato 
illustrato lo scorso 24 settembre presso 
la Sala Cavalli di Palazzo Comunale, alla 
presenza del Sindaco di Bergamo, Giorgio 
Gori, dell’Amministratore Delegato di Open 
Fiber, Elisabetta Ripa, e dell’Assessore 
all’Innovazione, Giacomo Angeloni.
Grazie a un investimento da 20 milioni di 
euro, Open Fiber collegherà 49mila unità 
immobiliari alla banda ultra larga attraverso 
una rete interamente in fibra ottica in 
modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra 
fino a casa): questa soluzione garantirà il 

massimo delle prestazioni a cittadini e 
imprese, restituendo una velocità di 
connessione non raggiungibile con 
le altre reti in circolazione (fino a 1 

Gigabit al secondo), e potendo contare 
su una latenza molto ridotta, inferiore ai 

5 millisecondi.

“La nostra rete sarà un’alleata davvero 
importante per Bergamo -  ha sottolineato 

l’Amministratore Delegato di Open 
Fiber, Elisabetta Ripa – una città a 
forte vocazione imprenditoriale e 
dal grande patrimonio culturale. 

Siamo nati per vincere la sfida 
della digitalizzazione del Paese, 

e siamo per questo molto contenti 
di entrare nel vivo di un piano che doterà 
anche questo territorio di un’infrastruttura 
future proof. Potersi connettere al web 
e navigare ad alta velocità aumenta 
l’inclusività e stimola la produttività e la 
competitività delle imprese. Stiamo pian 
piano colmando il gap digitale con gli altri 
Stati europei: un lavoro complesso, un 
grande sforzo di squadra, ma si tratta di 
un’opera cruciale per sostenere lo sviluppo 
del Paese”.
Lo sviluppo complessivo della nuova 
infrastruttura è pari a quasi 300 chilometri, 
con un riutilizzo di reti esistenti, aeree o 
interrate, che supera il 65% dell’opera (poco 

rete in fibra 
per Bergamo
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Open Fiber come player infrastrutturale 
della Lombardia: nell’ambito delle aree 
a successo di mercato (Cluster A&B), 
ammonta a quasi 500 milioni di euro 
l’impegno economico della società per 

collegare, oltre a Bergamo, anche Milano 
e hinterland, Monza, Brescia, Busto 
Arsizio, Varese, Pavia, Sondrio, Cremona, 

Como, Limbiate, Cesano Maderno e 
Seregno, per un totale complessivo di 
1 milione e 400mila case connesse. 
Ricordiamo che Open Fiber è un operatore 
“wholesale only”: non vende quindi servizi 
in fibra ottica direttamente al cliente 
finale, ma è attivo esclusivamente nel 

mercato all’ingrosso, offrendo 
l’accesso a tutti gli operatori di 
telecomunicazioni e Internet 
service provider interessati. 

Questo significa che una volta 
avviata la vendibilità del servizio, i 

cittadini e le imprese di Bergamo potranno 
scegliere l’operatore e l’offerta più 
congeniale alle loro esigenze.

meno di 100 chilometri sono di proprietà di 
A2A): questo fattore consentirà di limitare 
l’impatto ambientale dei nuovi cantieri 
per rendere meno invasivi gli interventi di 
installazione della rete. Tra i protagonisti 
dei lavori spicca Valtellina, che conosce 
molto bene il territorio, le sue esigenze 
e le migliori modalità d’azione. Saranno 
posati complessivamente oltre 29mila 
chilometri di fibra ottica, che 
serviranno a collegare anche 
50 immobili comunali, tra 
scuole, uffici, sedi della 
PA e di Enti collegati al 
Comune, che Open Fiber 
si è impegnata a connettere 
nell’ambito dell’accordo siglato 
con l’Amministrazione orobica. Verranno 
utilizzati, ove possibile, cavidotti e reti 
sotterranee o aeree già esistenti, mentre 
gli scavi saranno effettuati privilegiando 
modalità innovative e a basso impatto 
ambientale.
Questo investimento rafforza il ruolo di 

Una fase della conferenza stampa del 24 
settembre a Bergamo. In primo piano l'AD di 
Open Fiber Elisabetta Ripa e il sindaco della 
città Giorgio Gori.
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SONO OLTRE 200 LE COLONNINE DI 
RICARICA IRENGO CHE RENDERANNO 
TORINO UNA DELLE CITTÀ ITALIANE 
PIÙ ATTIVE NELLO SVILUPPO DI 
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 
ELETTRICA. VALTELLINA SI È 
AGGIUDICATA LA FORNITURA DEL 
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MESSA 
IN SERVIZIO DELLE STAZIONI.

impianti idroelettrici del Gruppo.
Il piano di sviluppo delle stazioni di ricarica 
per la città metropolitana di Torino è una 
conferma estremamente importante 
di questa vocazione e delle capacità di 
intervento di IrenGo, un’offerta basata 
nel gestire in modo completo e organico 
tutte le necessità del progetto, dalla 
rilevazione di dove installare le stazioni 
in collaborazione con le amministrazioni 
comunali, fino alla selezione rigorosa di chi 
si occupa concretamente di installazione e 
posa in opera. 
Valtellina si è aggiudicata la fornitura del 
servizio di installazione e messa in servizio 
delle stazioni di ricarica pubblica di IrenGO 
di Torino, comprese le esigenze di opere 
civili a corredo. L’opera di installazione 
inizierà a breve compatibilmente coi tempi 
dettati dalle autorizzazioni del Comune e 
si svolgerà tramite un preciso programma 
messo a punto da IrenGo, anche per evitare 
disagi di cantiere nei vari punti interessati 
dai lavori. 
La commessa si inserisce e valorizza un 
rapporto di collaborazione che ha già visto 
le squadre di lavoro Valtellina realizzare 
stazioni di ricarica a Vercelli e che prevede 
di ampliarsi ulteriormente tramite un 
accordo quadro  per le regioni del centro 
Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, 
Abruzzo, Molise e Sardegna).  

Un impegno che comincia all’interno del 
Gruppo Iren
Promuovere la mobilità elettrica significa 
per il Gruppo Iren prima di tutto dare il 
“buon esempio”, impegnarsi direttamente 
per una mobilità più green: ecco perché 
nelle varie sedi del Gruppo si sta attuando 
un progetto che prevede di installare oltre 
350 stazioni di ricarica. 
Circa 100 colonnine con le relative 
infrastrutture di servizio sono già state 
installate, pronte a fare da riferimento 
per una flotta di 700 veicoli elettrici 
utilizzati dal personale Iren nelle varie 
attività sul territorio. Iren dimostra 
concretamente che il passaggio all’elettrico 
nelle aziende e in diversi altri settori della 
logistica, soprattutto quelle che operano 
prevalentemente in ambito urbano e a 
breve-medio raggio, si può fare. Bisogna 
iniziare proprio dal dotarsi di stazioni di 
ricarica nei parking delle aziende in quei 
luoghi dove stazionano frequentemente i 
mezzi aziendali. 
Un notevole impulso può venire inoltre 
da investimenti in infrastrutture da parte 
di catene della grande distribuzione 
organizzata, catene alberghiere e luoghi 
di alta frequentazione pubblica (sportivi 
e culturali, come ad esempio parcheggi 
e logistica integrata di stadi e multisale 
cinematografiche). 

TORINO SI MUOVE 
IN ELETTRICO 
CON IRENGO

Il Gruppo Iren è una delle prime realtà 
nazionali ad aver creduto fortemente 
nelle potenzialità dell’e-mobility, tanto da 
creare una realtà dedicata: IrenGo. Quello 
di IrenGo rappresenta uno dei cataloghi 
più completi presenti attualmente nel 
panorama italiano della mobilità elettrica 
a zero emissioni, con diversi modelli 
e tipologie di infrastruttura di ricarica 
selezionabili in base alle esigenze del 
cliente opportunatamente supportato da 
un servizio di consulenza dedicato. Tutte 
le infrastrutture di ricarica pubblica sono 
interoperabili e l’azienda fornisce servizi 
di installazione, manutenzione e supporto 
alla gestione fra cui app o software 
innovativi che consentono di monitorare le 
infrastrutture, georeferenziarle, dialogare 
con l’utilizzatore per il pagamento della 
ricarica o con le realtà commerciali di 
prossimità per programmi di incentive o 
programmi di fedeltà.
Le attività di installazione di stazioni di 
ricarica curate da IrenGo proseguono in 
diverse regioni italiane, con particolare 
attenzione in quelle città e aree 
territoriali dove il Gruppo Iren è presente 
massicciamente e leader nei settori 
multiutility.  Da sottolineare come tutte 
le iniziative interne ed esterne di mobilità 
elettrica di IrenGO dispongono di fornitura 
energetica 100% green proveniente dagli 
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TURÍN SE MUEVE ELÉCTRICAMENTE
CON IRENGO
SON MÁS DE 200 LAS COLUMNAS DE RECARGA 
IREGNO QUE CONVERTIRÁN A TURÍN EN UNA DE 
LAS CIUDADES MÁS ACTIVAS EN EL DESARROLLO 
DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA MOVILIDAD 
ELÉCTRICA. VALTELLINA GANÓ UNA LICITACIÓN 
PARA SUMINISTRAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTACIONES. 
El Grupo Iren fue una de las primeras compañías 
italianas que creyó fuertemente en las potencialidad 
de la e-movilidad, a tal punto que creó una sociedad 
especializada: IrenGo. La oferta de IrenGo es una de 
las más completas del mercado italiano en el sector 
de movilidad eléctrica con cero emisiones, que incluye 
diferentes modelos y tipos de infraestructuras de recarga, 
que se eligen teniendo en cuenta las exigencias del 
cliente que es debidamente ayudado por un servicio de 
consultoría específico. 
Todas las infraestructuras de recarga pública son 
interoperables y la empresa suministra servicios de 
instalación, mantenimiento y soporte para la gestión, a 
través de apps y softwares innovadores que permiten 
monitorear las infraestructuras, georreferenciarlas, 
dialogar con el usuario para efectuar el pago de la 
recarga o con los comercios vinculados para participar en 
programas de incentivo o fidelidad. 
Los trabajos de instalación de recargas realizados 
por IrenGo continúan en diferentes regiones italianas, 
especialmente en las ciudades y zonas en las que el Grupo 
Iren tiene una presencia contundente y es líder en el 
sector multiservicios. Hay que evidenciar que todos los 
proyectos internos y externos de movilidad eléctrica de 
IrenGo disponen de suministro energético 100% verde, 
proveniente de las plantas de generación hidroeléctricas 
del Grupo. 
El plan de desarrollo de las estaciones de recarga para 
la ciudad metropolitana de Turín demuestra las elevadas 
competencias que IrenGo posee en este ámbito, a través 
de una solución basada en la gestión integral y sistémica 
de todas las necesidades del proyecto, que abarca desde 
la inspección -junto con el municipio- del lugar donde 
se instalan las estaciones, hasta la selección rigurosa 
de quienes se ocupan concretamente de la instalación y 
adecuación/realización de las obras de infraestructura.
Valtellina se adjudicó el suministro del servicio de 
instalación y puesta en marcha de las estaciones de 
recarga pública de IrenGo de Turín, incluidas las obras 
civiles relacionadas.
 Los trabajos de instalación comenzarán pronto, 
dependiendo de las autorizaciones del Municipio, y 
se realizarán respetando un preciso cronograma que 
fue establecido por IrenGo, también con el objetivo de 
evitar inconvenientes en los  obradores ubicados en los 
diferentes puntos. 
Este trabajo complementa y valoriza nuestra relación 
comercial, que comenzó en Vercelli donde los equipos 
de trabajo de Valtellina realizaron estaciones de recarga, 
y que se ampliará ulteriormente a través de un contrato 
marco para las regiones del centro de Italia (Toscana, Las 
Marcas, Umbría, Lacio, Abruzos, Molise y Cerdeña).  

Un compromiso que comienza dentro del Grupo Iren 
Para el Grupo Iren la promoción de la movilidad 
eléctrica significa antes que nada dar el “buen ejemplo”, 
comprometerse directamente con la movilidad verde: 
es por eso que en las distintas sedes del Grupo se está 
implementando un proyecto que prevé la instalación 
de más de 350 estaciones de recarga. Ya fueron 
instaladas aproximadamente 100 columnas con sus 
correspondientes infraestructuras de servicio, para 
asistir la flota de 700 vehículos eléctricos usados por 
personal Iren en las diferentes actividades que desarrollan 
en el territorio. Iren demuestra concretamente que la 
transición al sistema eléctrico por parte de las empresas y 
de varios sectores logísticos, especialmente aquellos que 
trabajan en áreas urbanas, y a corta y mediana distancia, 
es posible. Hay que empezar por equipar con estaciones 
de recarga los estacionamientos de las sedes de las 
empresas y aquellos lugares donde suelen estacionar los 
vehículos corporativos. 
Además sería importante que las grandes cadenas 
minoristas, las cadenas hoteleras y los lugares que 
concentran gran asistencia de público (relacionados con 
eventos deportivos y culturales, como por ejemplo los 
estacionamientos y la logística integrada de estadios y 
cines) realizaran inversiones en infraestructuras de este 
tipo.

OBRAS IMPORTANTES TAMBIÉN EN VALLE DE AOSTA
La zona del Valle de Aosta es considerada por el Grupo 
Iren como una de las regiones que posee un desarrollo 
adecuado a su capacidad de oferta. Por tal motivo Valle 
de Aosta representa para dicha compañía un ámbito de 
crecimiento estratégico. Dicho interés fue manifestado 
durante el Iren Business Meeting que se realizó el pasado 
25 de junio en el Castillo de Sarre a Lalex. 
En el encuentro también estuvo presente una delegación 
de gerentes de Valtellina conducida por Cesare Valtellina. 
Esto anticipa nuevas y posibles colaboraciones que 
podrían crearse con el Grupo Iren en el territorio 
Valdostano.
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TURIM SE DESLOCA EM ELÉTRICO 
COM IRENGO
SÃO MAIS DE 200 AS ESTAÇÕES DE RECARGA 
IRENGO QUE FARÃO COM QUE TURIM SE TORNE 
UMA DAS CIDADES ITALIANAS MAIS ATIVAS NO 
DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS PARA 
A MOBILIDADE ELÉTRICA. A VALTELLINA GANHOU 
A LICITAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DAS ESTAÇÕES.
O Grupo Iren é uma das primeiras realidades nacionais a 
acreditar com firmeza nas potencialidades da e-mobility, 
ao ponto de criar uma realidade dedicada: IrenGo. O de 
IrenGo representa um dos catálogos mais completos 
presentes atualmente no panorama italiano da mobilidade 
elétrica com emissão zero, oferecendo diversos modelos e 
inúmeras tipologias distintas de infraestruturas de recarga 
selecionáveis de acordo com as exigências do cliente, 
oportunamente suportado por um serviço de consultoria 
dedicado. Todas as infraestruturas de recarga pública 
são interoperáveis, e a empresa presta ainda serviços 
de instalação, manutenção e suporte à gestão, dentre 
eles aplicações ou softwares inovadores que permitem 
monitorar e georreferenciar as infraestruturas, dialogar 
com o utilizador para o pagamento da recarga ou com as 
realidades comerciais presentes nas proximidades, em 
vista da promoção conjunta de programas de incentivo 
ou programas de fidelidade. As atividades de instalação 
de estações de recarga realizadas por parte da IrenGo, 
continuam em diversas regiões italianas, com particular 
atenção nas cidades e nas áreas territoriais onde o Grupo 
Iren está presente maciçamente, sendo líder nos setores 
multiutility.  Vale ressaltar que todas as iniciativas internas 
e externas de mobilidade elétrica de IrenGO, dispõem de 
abastecimento energético 100% green proveniente das 
usinas hidroelétricas do Grupo. O plano de desenvolvimento 
das estações de recarga para a cidade metropolitana de 
Turim, é uma confirmação extremamente importante 
dessa vocação e das capacidades de intervenção de 
IrenGo, tratando-se de uma oferta baseada na gestão 
completa e orgânica de todas as necessidades do projeto, 
a partir da fase de detecção dos locais onde instalar as 
estações em parceria com as administrações municipais, 
chegando até a fase de seleção rigorosa de quem se ocupa 
concretamente da instalação e implantação da obra. 
A Valtellina ganhou a licitação para a realização do serviço 
de instalação e ativação das estações de recarga pública 
da IrenGO de Turim, incluso tudo o que diz respeito às 
exigências de obras civis acessórias. A atividade de 
instalação deve começar em breve, compativelmente 
com os prazos ditados para as autorizações e as licenças 
da Prefeitura, e irá se desenvolver de acordo com um 
programa preciso elaborado pela IrenGo, até mesmo a 
fim de evitar quaisquer incômodos e problemas devidos 
à obra, nos vários pontos dos canteiros onde estiverem 
sendo executados os trabalhos. A encomenda se coloca 
no quadro de uma relação de colaboração, valorizando-a, 
tratando-se de uma parceria graças à qual as equipes de 
trabalho Valtellina já realizaram estações de recarga na 
cidade de Vercelli, e que prevê uma ulterior ampliação 
através de um acordo-quadro envolvendo as regiões da 
Itália central (Toscana, Marche, Úmbria, Lazio, Abruzzo, 
Molise e Sardenha).  

Um compromisso que começa dentro do Grupo Iren
Promover a mobilidade elétrica significa, para o Grupo Iren, 
em primeiro lugar dar o “bom exemplo”, comprometendo-se 
diretamente para uma mobilidade mais green: eis a razão 
pela qual nas várias sedes do Grupo vem sendo atuado um 
projeto que prevê a instalação de mais de 350 estações 
de recarga. Cerca de 100 estações providas das relativas 
infraestruturas de serviço, já foram instaladas, prontas 
a ser referência para uma frota de 700 veículos elétricos 
utilizados pelos funcionários da Iren nas várias atividades 
espalhadas no território. A Iren demonstra concretamente 
que a transição para o elétrico nas empresas e em outros 
vários setores da logística, com especial referência às 
que atuam prevalentemente em âmbito urbano e dentro 
de um raio de ação curto ou médio, dá para ser realizada. 
É preciso começar justamente pela dotação de estações 
de recarga situadas dentro dos estacionamentos das 
empresas, e nos lugares onde os veículos corporativos têm 
o hábito de parar. Um importante impulso pode vir também 
de investimentos em infraestruturas por parte de cadeias 
da grande distribuição organizada, redes hoteleiras e locais 
de alta frequentação pública (esportivos e culturais, como 
por exemplo estacionamentos e logística integrada de 
estádios e cinemas multiplex).

IMPORTANTES DESENVOLVIMENTOS TAMBÉM NA REGIÃO 
DO VALE DE AOSTA
A área territorial do Vale de Aosta é considerada pelo Grupo 
Iren uma das regiões de desenvolvimento mais coerentes 
com a sua própria capacidade de oferta. Nesse sentido, Iren 
olha para o Vale de Aosta como um âmbito de crescimento 
estratégico. Tal manifestação de interesse foi confirmada 
durante o Iren Busines Meeting, que aconteceu no último 
dia 25 de junho, junto ao Castelo de Sarre a Lalex. Na 
ocasião, participou do encontro também uma delegação 
de managers da Valtellina, chefiada pelo próprio Cesare 
Valtellina. Evidente indicador de novas, possíveis sinergias 
que poderiam vir a criar-se com o Grupo Iren dentro do 
território da região do Vale de Aosta.
 

IMPORTANTI SVILUPPI ANCHE 
IN VALLE D’AOSTA

L’area territoriale della Valle d’Aosta è 
considerata dal Gruppo Iren fra le Regioni 
di sviluppo maggiormente coerenti alla 
propria capacità di offerta. In tal senso Iren 
guarda alla Valle d’Aosta come ambito di 
crescita strategico. Questa manifestazione  
di interesse è stata ribadita durante l’Iren 
Busines Meeting tenutosi il 25 giugno 
scorso presso il Castello di Sarre a Lalex. 
All’incontro ha partecipato anche una 
delegazione manageriale di Valtellina 
guidata da Cesare Valtellina. Evidente 
indicatore di nuove, possibili sinergie che 
potrebbero crearsi con il Gruppo Iren sul 
territorio Valdostano.
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VALTELLINA NELL’EVOLUZIONE SMART 
LIVING CHE ANTICIPA IL FUTURO, CON 
SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A 
MASSIMIZZARE IL COMFORT E RIDURRE I 
CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI.

PORTUGUÊS 

PROJETO WANAX-IBIS
A VALTELLINA NA EVOLUÇÃO SMART LIVING QUE 
ANTECIPA O FUTURO, COM SOLUÇÕES INOVADORAS 
VOLTADAS A MAXIMIZAR O CONFORTO E REDUZIR O 
CONSUMO ENERGÉTICO DOS PRÉDIOS.
O projeto WANAX-IBIS (Wise ANAlitical Cross-functional 
Intelligent Building Information System) tem o objetivo de 
identificar, definir e atuar um sistema integrado de soluções 
capazes de tornar um prédio concretamente “Smart”, 
considerando a centralidade estratégica da gestão dos dados.  
“O dado mensurado”, assume hoje em valor maior (do ponto de 
vista econômico, social e ambiental) justamente através da sua 
oportuna elaboração e conseguinte interpretação.  
Os desdobramentos das tecnologias modernas TIC acabaram 
por disponibilizar uma série de sistemas de coleta dos dados, 
de elaboração e de compartilhamento deles. Graças a ditos 
sistemas, é possível personalizar, ao nível individual, uma 
coleta e elaboração dos dados sem precedentes. Um prédio 
“inteligente” é composto por um sistema hardware-software 
que integra os diversos sistemas presentes internamente, 
colocando-os em comunicação recíproca (Iot-IoE).
A Valtellina participa com entusiasmo do projeto Wanax-IBIS, 
com base nos objetivos que se põe, em perfeita sintonia com 
as atividades de P&D e os desdobramentos de mercado que 
a empresa vem realizando. A realidade Valtellina é a cada vez 
mais empenhada em setores aplicativos sinérgicos ao seu core 
business, as infraestruturas de comunicação, principalmente 
se esses processos evolutivos dizem respeito a smart living e 
smart manufacturing.

A equipe de trabalho
O projeto envolve uma equipe de trabalho chefiada por 
Valtellina, Orobix, ETS e Confindústria serviços. Cada ator tem 
um campo de ação bem definido: a Valtellina se ocupa da parte 
relativa aos sensores e à sua atuação; Orobix cuida da parte 
de análise dos dados e da criação do modelo; ETS toma conta 
do suporte à definição do modelo, e, por fim, Confindústria 
serviços coloca à disposição o prédio em cima do qual deverá 
ser estudada e experimentada a solução.
O sistema integrado vai ser capaz de coletar em tempo real 
informações atinentes ao estado dos edifícios e às suas 
interações com o ambiente para diminuir os desperdícios, 
prever os custos e melhorar os níveis de consumo ao longo 
do tempo. O objetivo é ir bastante além dos atuais sistemas 
de controle domótico, criando um “sistema integrado”, 
distintamente smart. Através de algoritmos de inteligência 
artificial, Wanax-IBIS vai poder tanto entender as dinâmicas 
ambientais e energéticas em andamento, quanto fazer 
previsões e fornecer indicações operacionais voltadas à 
maximização do conforto e à contenção do consumo.
O sistema proposto pelo projeto WANAX-IBIS garante uma 
gestão ideal de muitos parâmetros de funcionamento do 
prédio, provenientes de diversos subsistemas (eletricidade, 
água, aquecimento, ar condicionado, acessos, segurança, 
etc.), por meio da aquisição e coleta dos dados em tempo 
real através de sensores e medidores inteligentes, e ainda da 
elaboração desses dados em função dos comportamentos 
registrados no passado, do fluxo de usuários presentes, das 
previsões meteorológicas, das oscilações dos preços; por 
fim, de indicações sugestivas em termos de ações a serem 
realizadas em suporte da gestão. Para corrigir as anomalias, 
será utilizado um algoritmo útil a aconselhar as possibilidades 
de economia energética e evidenciar as ações erradas 
que poderiam ser causa de desperdícios ou de um mau 
funcionamento do sistema. Serão utilizados também algoritmos 
de previsão que deverão permitir a geração de projeções 
temporais para a avaliação dos consumos ao longo do tempo, e 
consequentemente a previsão de despesa final.
Graças a este projeto, desenvolver-se-á um modelo digital de 
acordo com os padrões BIM (Building Information Modeling) do 
sistema protótipo para a realização de simulações energéticas 
avançadas, calibragem e validação em função dos dados reais.
Os prazos previstos para a realização de todo o projeto, iniciado 
oficialmente com a primeira pedra colocada no canteiro no dia 
28 de novembro de 2017, preveem a finalização da obra até o 
final de 2019.

Il progetto WANAX-IBIS (Wise ANAlitical 
Cross-functional Intelligent Building 
Information System)  si pone come obiettivo 
individuare, definire e attuare un sistema 
integrato di soluzioni tali da fare diventare 
un edificio concretamente “Smart”, 
considerando la centralità strategica della 
gestione dei dati.  “Il dato misurato” assume 
infatti oggi maggiore valore (economico, 
sociale e ambientale) proprio attraverso la 
sua opportuna elaborazione e conseguente 
interpretazione.  
Gli sviluppi delle moderne tecnologie ICT 
hanno reso disponibili una serie di sistemi 
di acquisizione dati, di elaborazione e di 
condivisone degli stessi. Grazie a questi, è 
possibile personalizzare a livello individuale 

raccolta ed elaborazione dati senza 
precedenti. Un edificio “intelligente” è 
composto da un sistema hardware-software 
che integra i diversi sistemi presenti al 
suo interno, mettendoli in comunicazione 
reciproca (Iot-IoE).
Valtellina partecipa con entusiasmo al 
progetto Wanax-IBIS, sulla base delle 
finalità che si prefigge, in perfetta sintonia 
con le attività di R&D e gli sviluppi di 
mercato che l’azienda sta sviluppando. 
La realtà Valtellina è infatti sempre più 
impegnata in settori applicativi sinergici 
al suo core business, le infrastrutture per 
telecomunicazione, soprattutto se questi 
processi evolutivi riguardano smart living e 
smart manufacturing.

nel tempo. L’obiettivo è andare molto oltre gli 
attuali sistemi di controllo domotico, creando 
un “sistema integrato”, spiccatamente smart. 
Mediante algoritmi di intelligenza artificiale, 
Wanax-IBIS potrà capire le dinamiche 
ambientali ed energetiche in corso, fare 
previsioni e dare indicazioni operative per 
massimizzare il comfort e ridurre i consumi.
Il sistema proposto dal progetto WANAX-
IBIS garantisce la gestione ottimale 
di molti parametri di funzionamento 
dell’edificio, provenienti da sottosistemi 
diversi (elettricità, acqua, riscaldamento, 
condizionamento, accessi, sicurezza, etc), 
attraverso l’acquisizione dei dati in tempo 
reale tramite sensori e contatori intelligenti, 
l’elaborazione dei dati in funzione dei 
comportamenti registrati in passato, del 
flusso di utenti presenti, delle previsioni 
meteo, dell’andamento dei prezzi e infine 
il suggerimento di azioni a supporto della 
gestione.  Per tamponare le anomalie verrà 
utilizzato un algoritmo utile a consigliare 
le possibilità di risparmio energetico ed 
evidenziare le azioni errate che potrebbero 
causare sprechi o mal funzionamenti 
dell’impianto. Ci si servirà anche di algoritmi 
di previsione che permetteranno di generare 
proiezioni temporali per la valutazione dei 
consumi nel tempo, e quindi la previsione 
della spesa finale. Grazie a questo progetto, 
si svilupperà un modello digitale secondo gli 
standard BIM (Building Information Modeling) 
del sistema prototipo su cui realizzare 
simulazioni energetiche avanzate, taratura e 
validazione in funzione dei dati reali.
Le tempistiche di realizzazione dell’intero 
progetto, iniziato ufficialmente con la posa 
della prima pietra il 28 novembre 2017, 
prevedono il termine dei lavori per fine 2019.

PERCHÉ “WANAX-IBIS”?

Oltre a rappresentare l’acronimo che 
descrive il progetto (Wise, ANAlytical, 
X-functional, Intelligent Building Information 
System), il nome dato al progetto si riferisce 
a due parole che vengono dall’antichità.

Wanax, nella Grecia antica era il nome 
dato al “re dei re”, un’autorità superiore , un 
“controllore” assoluto.

Ibis, invece, è il nome di un uccello della 
sottofamiglia delle Threskiornithinae. Nella 
mitologia dell’antico Egitto l’Ibis era sacro, e 
veniva posto a protezione delle abitazioni.

Il team di lavoro
Il progetto coinvolge un team di lavoro 
con Valtellina capofila, Orobix, ETS e 
Confindustria servizi. Ognuno degli attori ha 
un campo ben definito di azione: Valtellina 
si occupa della sensoristica e della sua 
attuazione, Orobix dell’analisi dei dati e della 
creazione del modello, ETS del supporto 
alla definizione del modello e Confindustria 
servizi mette a disposizione l’edificio su cui 
studiare e sperimentare la soluzione.
Il sistema integrato sarà capace di 
raccogliere in tempo reale informazioni 
sullo stato degli edifici e le loro interazioni 
con l’ambiente per diminuire gli sprechi, 
prevedere le spese e migliorare i consumi 

Modelli dell'edificio con indicazione 
delle apparecchiature meccaniche 
in copertura e dei componenti 
impiantistici.
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Questi nomi rappresentano quindi una 
perfetta simbologia per il sistema proposto, 
che si pone l’obiettivo di sorvegliare un 
intero edificio e proteggerlo dagli eccessivi 
consumi energetici.   

POR QUE “WANAX-IBIS”?
Além do fato de representar o acrônimo que descreve o projeto 
(Wise, ANAlytical, X-functional, Intelligent Building Information 
System), o nome que lhe foi atribuído refere-se a duas palavras 
que vêm da antiguidade. Wanax, na Grécia antiga, era o nome 
dado ao “rei dos reis”, uma autoridade superior, um “controlador” 
absoluto. No entanto, Ibis é o nome de um pássaro que pertence 
à subfamília das Threskiornithinae. Na mitologia do antigo Egito, 
o Ibis era sagrado, e era colocado em proteção das casas.
Sendo assim, esses nomes representam uma simbologia perfeita 
para o sistema proposto, que tem como objetivo o de vigiar um 
prédio inteiro, protegendo-o diante do risco de um excessivo 
consumo energético.   

ESPAÑOL 

PROYECTO WANAX-IBIS
VALTELLINA FOMENTA LA EVOLUCIÓN DE UN 
ESTILO DE VIDA INTELIGENTE QUE ANTICIPA EL 
FUTURO, MEDIANTE SOLUCIONES INNOVADORAS 
PARA BRINDAR EL MÁXIMO CONFORT Y REDUCIR EL 
CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS. 
El proyecto WANAX-IBIS (Wise ANAlitical Cross-functional 
Intelligent Building Information System) tiene el objetivo 
de individualizar, definir y realizar un sistema integrado de 
soluciones para permitir que un edificio sea concretamente 
“inteligente”, teniendo en cuenta la importancia estratégica de la 
gestión de datos. De hecho, “el dato medido” asume actualmente 
mayor valor (económico, social y ambiental) precisamente a 
través de un adecuado procesamiento e interpretación. 
El desarrollo de las modernas tecnologías TIC ha creado una serie 
de sistemas de adquisición, procesamiento y uso compartido 
de datos. Gracias a esto es posible realizar una personalización 
a nivel individual sin precedentes de la recopilación y el 
procesamiento de los datos. Un edificio "inteligente" está 
compuesto por un sistema de hardware y software que 
integra los diferentes subsistemas presentes en su interior, 
comunicándolos mutuamente (Iot-IoE).
Valtellina participa con entusiasmo en el proyecto Wanax-IBIS, 
en función de los objetivos que se ha fijado, en sintonía con 
las actividades del departamento de I+D y con el desarrollo de 
las actividades de mercado que la empresa está impulsando. 
Valtellina está cada vez más involucrada en sectores de 
aplicación que son sinérgicos con su negocio principal, las 
infraestructuras de telecomunicaciones, especialmente si estos 
procesos evolutivos están relacionados con el estilo de vida 
inteligente y la manufactura inteligente.

El equipo de trabajo 
El proyecto cuenta con un equipo de trabajo liderado por 
Valtellina, que incluye gente de Orobix, ETS y Confindustria 
servicios. Cada uno de estos actores tiene un ámbito de acción 
bien definido: Valtellina se ocupa de los sensores y de su 
funcionamiento; Orobix del análisis de datos y de la creación de 
un modelo, ETS brinda soporte para la definición del modelo, 
y Confindustria servicios pone a disposición un edificio para 
estudiar y experimentar las soluciones en él. 
El sistema integrado será capaz de recolectar en tiempo real 
información sobre el estado de un edificio y su interrelación con 
el ambiente, para reducir derroches, prever los gastos y mejorar 
los consumos en el futuro. El objetivo es superar los actuales 
sistemas de control domótico, creando un “sistema integrado”, 
claramente inteligente. A través de algoritmos de inteligencia 
artificial, Wanax-IBIS podrá entender las dinámicas ambientales 
y energéticas en curso, hacer previsiones y dar indicaciones 
operativas para maximizar el confort y reducir los consumos. 
El sistema propuesto por el proyecto Wanax-IBIS garantiza una 
óptima gestión de múltiples parámetros de funcionamiento de 
un edificio, provenientes de diferentes subsistemas (electricidad, 
agua, calefacción, aire acondicionado, accesos, seguridad, 
etc.) mediante la adquisición de los datos en tiempo real a 
través de sensores y contadores inteligentes; el procesamiento 
de los datos se realiza en función de los comportamientos 
registrados en el pasado, del flujo actual de usuarios, de las 
previsiones meteorológicas, de la tendencia de los precios y 
de las sugerencias de acciones para mejorar la gestión. Para 
amortiguar las anomalías, se utilizará un algoritmo que brindará 
opciones para lograr el ahorro de energía y que resaltará las 
acciones incorrectas que podrían causar derroches o un mal 
funcionamiento del sistema. También se utilizarán algoritmos 
de pronóstico que permitirán generar proyecciones temporales 
para poder evaluar los consumos a lo largo del tiempo y por lo 
tanto prever el gasto final. Gracias a este proyecto se desarrollará 
un modelo digital de acuerdo con el estándar BIM (Building 
Information Modeling) del sistema prototipo en el que se podrán 
realizar simulaciones energéticas avanzadas, calibración y 
validación, basadas en datos reales. El cronograma de trabajos de 
todo el proyecto, que comenzó oficialmente el 28 de noviembre 
de 2017, prevé el final de las obras para fines de 2019.
 
¿POR QUÉ “WANAX-IBIS”?
Además de representar la sigla que describe el proyecto (Wise, 
ANAlytical, X-functional, Intelligent Building Information System), 
el nombre está relacionado con dos palabras que provienen de la 
antigüedad.  Wanax, en la Antigua Grecia  era el nombre que se le 
daba al “rey de los reyes”, al soberano supremo, una “autoridad” 
absoluta. Ibis, en cambio, es el nombre de un ave de la familia de 
los Threskiornithinae. En la mitología del Antiguo Egipto el Ibis era 
un ave sagrada y se utilizaba para proteger los hogares. 
Estos nombres representan por lo tanto una perfecta simbología 
para el sistema propuesto, que tiene el objetivo de vigilar un 
edificio completo y protegerlo de los excesivos consumos 
energéticos. 
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Nasce 
l’innovativo Joint Lab 

al Kilometro Rosso

JOINT LAB - ON 
ROBOTICS & EMBODIED 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 
È UNA NUOVA REALTÀ 
DI RICERCA APPLICATA 
MESSA A PUNTO DAL 
CONSORZIO INTELLIMECH 
IN COLLABORAZIONE CON 
IIT – ISTITUTO ITALIANO DI 
TECNOLOGIE DI GENOVA.

Nello scorso mese di luglio è stato presentato 
ufficialmente il progetto di sviluppo Joint 
Lab - on Robotics & Embodied Artificial 
Intelligence, proposta ideata ed elaborata da 
Intellimech in collaborazione con IIT (Istituto 
Italiano di Tecnologia), uno degli attori 
principali a livello internazionale nella ricerca 
nel campo della robotica e dell’automazione 
industriale.
Il Presidente del Consorzio Intellimech, 
Gianluigi Viscardi, ha affermato: “Joint Lab 
è un motore la cui spinta espansiva è di 
un’ampiezza straordinaria, che oggi possiamo 
solo in parte immaginare. Con Joint lab 
si viene a costituire un polo di eccellenza 
al servizio dell’industria manifatturiera. 
Una struttura che, mentre sviluppa ricerca 
e innovazione, svolge anche l’essenziale 
compito di raccogliere e organizzare le tante 
idee progettuali nel settore e ordinarle in 

soluzioni effettivamente praticabili per le 
imprese. Stiamo parlando di un vero e reale 
trasferimento tecnologico, in particolare 
sui temi della robotica e della intelligenza 
artificiale applicata alle filiere industriali. 
Vantaggi dei quali potranno beneficiare 
prima di tutto i soci Intellimech, ma anche, 
a cascata, l’intero sistema industriale 
territoriale”. 

Creare al Kilometro Rosso un nuovo 
polo di eccellenza tecnologico in campo 
manifatturiero, significa coinvolgere 
infatti anche diverse realtà istituzionali.
Un coinvolgimento che non è solo “ideale”, 
ma concreto con risorse economiche e 
professionali: Confindustria Bergamo, 
Kilometro Rosso, Università degli Studi di 
Bergamo, ancora una volta si ritrovano in 
sinergia per intervenire in modo autorevole 

e innovativo su i tre livelli principali di un 
moderno modello di “contaminazione”: 
trasferimento tecnologico, formazione, 
valorizzazione delle eccellenze. 

Valtellina guarda con interesse a questa 
iniziativa. 
Joint Lab apre numerose, interessanti 
prospettive di ricerca, sviluppo 
tecnologico, relazioni di ordine scientifico, 
imprenditoriale e commerciale, tutte di alto 
livello.  A partire proprio da IIT, che sarà  il 
principale fornitore di competenze di ricerca 
del Joint Lab. Il laboratorio risiederà presso 
Kilometro Rosso, che a sua volta rappresenta 
un ulteriore, potente generatore di relazioni a 
livello imprenditoriale e istituzionale.
La robotica sarà la prima protagonista 
in questo innovativo polo di ricerca. 
Parallelamente si procederà su percorsi 

impiegabili concretamente in ambito 
manifatturiero su tematiche quali: 
manipolazione, sistemi di visione, 
esoscheletri per movimentazione, controllo 
remoto. Tutti questi ambiti vedono una 
sempre maggiore necessità di unire 
meccanica e digitalizzazione dei processi 
ad adeguati sistemi di telecomunicazione 
e gestione dei dati, campi questi nei 
quali Valtellina è sempre impegnata con 
l’elaborazione di servizi dedicati. In Joint Lab 
saranno integrate le tecnologie più avanzate 
e sperimentate in contesti di utilizzo tipici 
delle eccellenze industriali.  

A pieno regime nel laboratorio opereranno 
circa 20 ricercatori. Il programma di start 
up è quadriennale, con un investimento 
complessivo previsto di circa 5 milioni di 
euro. 

ESPAÑOL 

NACE EL INNOVADOR JOINT LAB 
EN EL KILOMETRO ROSSO
JOINT LAB - ON ROBOTICS & EMBODIED ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE, ES UN NUEVO PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN APLICADA REALIZADO POR EL  
CONSORCIO INTELLIMECH JUNTO CON EL IIT – 
INSTITUTO ITALIANO DE TECNOLOGÍA DE GÉNOVA. 
El pasado mes de julio se presentó oficialmente el proyecto 
Joint Lab - on Robotics & Embodied Artificial Intelligence, 
ideado y desarrollado por Intellimech junto con el IIT (Instituto 
Italiano de Tecnología), uno de los actores principales a nivel 
internacional en el ámbito de la robótica y la automatización 
industrial. 
El Presidente del Consorcio Intellimech, Gianluigi Viscardi, 
afirmó: “Joint Lab es un motor que tiene una capacidad 
expansiva extraordinaria, que hoy podemos imaginar solo en 
parte. 
Con Join Lab se construye un polo de excelencia al servicio de 
la industria manufacturera. 
Es una estructura que mientras desarrolla investigación e 
innovación, cumple también la importante tarea de recoger 
y organizar muchos proyectos del sector, organizándolos 
en soluciones efectivamente concretas para las empresas. 
Estamos hablando de una real y verdadera transferencia 
tecnológica, en particular en temas como la robótica y la 
inteligencia artificial aplicada a la cadena de suministro 
industrial. Ventajas que beneficiarán ante todo a los socios de 
Intellimech, pero que impactarán en todo el sistema industrial 
de la región”.
Crear en el Kilometro Rosso un nuevo polo tecnológico de 
excelencia en el ámbito manufacturero, significa involucrar de 
hecho a las distintas instituciones. Una participación que no 
es solo “ideal”, sino concreta a través de recursos económicos 
y profesionales: Confindustria de Bérgamo, Kilometro Rosso, 
la Universidad de Bérgamo, una vez más están trabajando 
juntos para intervenir de manera innovadora en los tres 
niveles principales que componen un moderno modelo de 
“contaminación”: transferencia de tecnología, formación y 
valorización de los mejores profesionales. 

Valtellina observa con interés este proyecto. 
Joint Lab crea numerosas e interesantes prospectivas de 
investigación y de desarrollo tecnológico. También genera 
múltiples relaciones de alto nivel, de todo tipo: científicas, 
empresariales y comerciales, comenzando precisamente por 
el IIT, que será el principal proveedor de competencias de 
investigación del Joint Lab. 
Además el laboratorio se encontrará en la sede del Kilometro 
Rosso, que a su vez representa un ulterior y potente generador 
de relaciones a nivel empresarial e institucional.
La robótica será la primera protagonista en este innovador polo 
de investigación. Al mismo tiempo, se realizarán estudios sobre 
temas como: manipulación, sistemas de visión, exoesqueletos 
para movimiento, control remoto, que podrán ser utilizados de 
manera concreta en el sector manufacturero. 
Áreas que necesitan cada vez más, combinar la mecánica con la 
digitalización de los procesos mediante sistemas adecuados de 
telecomunicaciones y de gestión de datos, campos en los que 
Valtellina siempre ha estado involucrada, brindando servicios 
específicos.
 En Joint Lab, las tecnologías más avanzadas se podrán integrar 
y experimentar en contextos de usos típicos para las industrias 
líderes.
Cuando el laboratorio esté en pleno funcionamiento, trabajarán 
allí unos 20 investigadores. La primera fase del programa es 
de 4 años y se prevé una inversión total de aproximadamente 5 
millones de euros. 

PORTUGUÊS 

NASCE O INOVADOR JOINT LAB 
NO "KILOMETRO ROSSO"
JOINT LAB - ON ROBOTICS & EMBODIED ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE, É UMA NOVA REALIDADE DE 
PESQUISA APLICADA, IDEALIZADA PELO CONSÓRCIO 
INTELLIMECH EM PARCERIA COM IIT – INSTITUTO 
ITALIANO DE TECNOLOGIAS DE GÉNOVA.
No último mês de julho foi apresentado oficialmente o projeto 
de desenvolvimento Joint Lab - on Robotics & Embodied 
Artificial Intelligence, tratando-se de uma proposta idealizada 
e elaborada por parte da Intellimech em parceria com o IIT 
(Instituto Italiano de Tecnologia), um dos principais atores 
presentes ao nível internacional pelo que diz respeito à 
pesquisa no campo da robótica e da automação industrial.
O Presidente do Consórcio Intellimech, Gianluigi Viscardi, 
afirmou: “Joint Lab é um motor cujo impulso expansivo 
tem uma amplitude extraordinária, que hoje podemos só 
parcialmente imaginar. Com Joint lab constitui-se um centro 
de excelência a serviço da indústria manufatureira. Uma 
estrutura que, enquanto desenvolve pesquisa e inovação, 
desempenha ainda a função essencial de juntar e organizar 
as tantas ideias projetuais presentes no setor, e ordenando-
as em soluções concretamente praticáveis pelas empresas. 
Estamos falando de uma autêntica e real transferência 
tecnológica, em especial no que tange aos temas da robótica 
e da inteligência artificial aplicada aos processos industriais. 
Vantagens dos quais poderão beneficiar-se em primeiro lugar 
os sócios Intellimech, mas ainda, com um efeito dominó, o 
sistema industrial territorial como um todo”. 
Criar no "Kilometro Rosso" um novo centro de excelência 
tecnológico em campo manufatureiro, significa envolver 
também diversas realidades institucionais. Um envolvimento 
que não é apenas “ideal”, mas sim concreto, com recursos 
econômicos e profissionais: Confindústria Bérgamo, Kilometro 
Rosso, Universidade dos Estudos de Bérgamo, todas essas 
entidades se encontram mais uma vez em sinergia para 
intervir com certa credibilidade e de maneira inovadora 
sobre os três principais níveis de um modelo moderno 
de “contaminação”: transferência tecnológica, formação, 
valorização das excelências. 

A Valtellina olha com interesse para essa iniciativa. 
Joint Lab abre numerosas, interessantes perspectivas de 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico, relações de caráter 
científico, empresarial e comercial, todas de alto nível.  A partir 
justamente do supramencionado IIT, que será o principal 
fornecedor de competências de pesquisa do Joint Lab. O 
laboratório será sediado no "Kilometro Rosso", que por sua vez 
representa um ulterior, potente gerador de relações ao nível 
corporativo e institucional.
A robótica irá ser a primeira protagonista nesse inovador 
centro de pesquisa. Paralelamente, proceder-se-á com 
percursos utilizáveis concretamente em âmbito manufatureiro 
no tocante a temáticas como: manipulação, sistemas de visão, 
exoesqueletos para movimentação, controle remoto. 
Todos esses âmbitos apresentam uma necessidade a cada 
vez crescente de unir mecânica e digitalização dos processos 
com sistemas adequados de telecomunicação e gestão dos 
dados, tratando-se de campos nos quais a Valtellina continua 
comprometida com a elaboração de serviços dedicados. Em 
Joint Lab serão integradas as tecnologias mais avançadas 
e experimentadas em contextos de utilização típicos das 
excelências industriais.  
No laboratório irão atuar de forma fixa e full time, cerca de 20 
pesquisadores. O programa de startup é quadrienal, com um 
investimento total previsto de aproximadamente 5 milhões 
de euros.
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L’INGRESSO NEL MONDO 
CALCISTICO AI MASSIMI 
LIVELLI UNISCE LA PASSIONE 
PER IL PROPRIO TERRITORIO 
E PER LO SPORT CON LA 
VALORIZZAZIONE GLOBALE 
DELL’IMMAGINE AZIENDALE, 
CHE POTRÀ AVVALERSI 
DI UNA FORTE VISIBILITÀ 
MEDIATICA.

La realtà Valtellina cresce, anche a livello 
internazionale, senza però mai dimenticare 
le proprie origini e il proprio territorio. Oltre 
a sviluppare ulteriormente la propria sede 
generale a Gorle, le relazioni con la realtà 
bergamasca sono sempre più intense e 
coinvolgenti. Proprio in questo numero di 
NoiMille presentiamo il piano di sviluppo 
della rete Open Fiber riguardante la città 
di Bergamo, che vedrà Valtellina come 
principale partner installativo. Al di là del 
lavoro, lo dimostra anche la decisione 
di essere “Silver partner” dell’Atalanta, 
una decisione che unisce importanti 
motivazioni di marketing comunicazionale 
con la grande passione della famiglia 
Valtellina  per i colori nerazzurri e per lo 
sport. Una passione di lunga data, maturata 
fin da quando il Presidente Gianpietro 
Valtellina e suo fratello Roberto erano 
dei ragazzi.  L’ingresso di Valtellina nel 
mondo calcistico potrà avvalersi di una 
forte visibilità mediatica, in virtù della 
competitività che sta caratterizzando da 
alcune stagioni la squadra bergamasca, 
culminata nel terzo posto in campionato di 
serie A e nell’ingresso nelle competizioni 
europee. 

Alta Visibilità nel nuovo stadio di 
Bergamo
Il nuovo stadio di Bergamo, inaugurato nello 
scorso mese di ottobre, è un gioiello di 
archittettura nel settore dello sport, unisce 
infatti ottima accessibilità, sicurezza e le 
migliori condizioni per godersi lo spettacolo 
che avviene in campo. Un “contenitore” 
ideale anche per fare comunicazione, sotto 
gli occhi di migliaia di spettatori, delle TV 
e dei canali web.  All’interno dello stadio 
l’ATALANTA ha messo a disposizione di 
Valtellina passaggi di animazione video 
sulla prima fila led, lungo oltre 200 metri di 
girocampo, in ottima posizione televisiva. 
I passaggi avverranno durante tutte 

le partite casalinghe di Campionato 
dell’Atalanta.  
La visibilità di Valtellina sarà ribadita e 
valorizzata anche in diversi altri  contesti e 
scenari, sia fisici che vituali. Prima fra tutti 
sul sito internet ufficiale di ATALANTA, nella 
pagina dedicata agli sponsor. Inoltre presso 
il Centro Sportivo “Bortolotti” di Zingonia 
sono collocate archigrafie fisse che indicano 
la partnership con Valtellina, così come sul 
poster ufficiale della prima squadra e sulla 
strategica cornice digitale che accompagna 
le conferenze stampa, quando staff tecnico 
e giocatori rispondono alle domande dei 
giornalisti sotto gli obiettivi di fotografi  e 
televisioni. 

ESPAÑOL 

VALTELLINA SOCIO OFICIAL DE 
ATALANTA
EL INGRESO EN EL MUNDO FUTBOLÍSTICO DE MÁXIMO 
NIVEL UNE LA PASIÓN POR EL TERRITORIO Y EL 
DEPORTE CON LA VALORIZACIÓN GLOBAL DE LA 
IMAGEN CORPORATIVA, QUE PODRÁ GOZAR DE UNA 
GRAN VISIBILIDAD MEDIÁTICA.
Valtellina crece a nivel internacional pero no olvida nunca sus 
raíces y su territorio. Además de ampliar el edificio de su Casa 
Madre en Gorle, las relaciones entabladas con instituciones 
bergamascas son cada vez más intensas y atractivas. 
Precisamente en esta edición de NoiMille presentamos el 
programa de desarrollo de la red Open Fiber en la ciudad 
de Bérgamo, que involucrará a Valtellina como uno de los 
principales protagonistas desde el punto de vista de la 
instalación. Más allá del ámbito laboral, esto también queda 
demostrado con la decisión de ser “Silver partner” de Atalanta, 
una acción que une importantes motivaciones desde el punto 
de vista del marketing comunicacional con la gran pasión que 
la familia Valtellina tiene por la camiseta negro-azul y por el 
deporte en general. Una pasión que nació hace mucho tiempo 
atrás, cuando el Presidente Gianpietro Valtellina y su hermano 
Roberto eran jóvenes. 
El ingreso de Valtellina en el mundo futbolístico tendrá una gran 
visibilidad mediática debido a la competitividad que el equipo 
bergamasco está teniendo en las últimas temporadas, ya que 
logró el tercer puesto en el Campeonato de la Primera División y 
clasificó para participar en campeonatos europeos.

Alta visibilidad en el nuevo estadio de Bérgamo.
 El nuevo estadio de Bérgamo inaugurado el pasado mes de 
octubre, es una joya arquitectónica en el ámbito deportivo, ya 
que une óptima accesibilidad, seguridad y mejores condiciones 
para disfrutar el espectáculo de la cancha. Un “contenedor” 
ideal también para hacer comunicación ante los ojos de 
millones de espectadores, los canales de televisión y los canales 
virtuales. En el estadio, ATALANTA puso a disposición de 
Valtellina carteles publicitarios de video-animación, ubicados 
en la primera fila led, de 200 m de largo alrededor del campo 
de juego, que se encuentran en una óptima posición para ser 
captados por las cámaras de televisión. 
Los carteles aparecerán en todos los partidos del Campeonato 
en los que Atalanta juegue de local. 
La visibilidad de Valtellina será reforzada y valorizada también 
en otros contextos y escenarios, tanto físicos como virtuales. 
Uno de los más importantes es el sitio web oficial de ATALANTA, 
en la página dedicada a los patrocinadores. Además en las 
instalaciones del Centro Deportivo “Bortolotti” de Zingonia 
fueron colocadas arquigrafías fijas con el logo Valtellina, que 
también aparecerá en el póster oficial del primer equipo y en 
el estratégico marco digital que se utiliza en las conferencias 
de prensa, cuando el equipo técnico y los jugadores responden 
a las preguntas de los periodistas ante las cámaras de los 
fotógrafos y de la televisión.

PRODUCTOS OFICIALES ATALANTA: UNA OPORTUNIDAD PARA 
EL EQUIPO VALTELLINA
El equipo bergamasco ofrecerá interesantes oportunidades 
de compra de indumentaria y productos originales "marca 
Atalanta". 
Los artículos se podrán comprar en una tienda temporal que 
estará en la sede de Valtellina en Gorle los primeros días de 
diciembre.

¡UNA EXTRAORDINARIA OCASIÓN PARA 
COMPRAR REGALOS ORIGINALES PARA NAVIDAD 
Y LOS REYES MAGOS! 

PORTUGUÊS 

VALTELLINA, PARCEIRO OFICIAL DA 
ATALANTA
O INGRESSO NO MUNDO DO FUTEBOL NO MÁXIMO 
NÍVEL, JUNTA A PAIXÃO PELO TERRITÓRIO E PELO 
ESPORTE, COM A VALORIZAÇÃO GLOBAL DA IMAGEM 
DA EMPRESA, QUE PODERÁ CONTAR COM UMA FORTE 
VISIBILIDADE MIDIÁTICA.
A realidade da Valtellina vem crescendo, também ao nível 
internacional, jamais esquecendo suas origens e o seu 
território. Além de desenvolver ulteriormente a sua sede 
general de Gorle, as relações com a realidade do território 
de Bérgamo são a cada vez mais intensas e envolventes. 
Na presente edição do Noi Mille, será apresentado o plano 
de desenvolvimento da rede Open Fiber relativa à cidade 
de Bérgamo, que terá na Valtellina o principal parceiro pelo 
que diz respeito à parte da implantação. Além do trabalho, 
demonstração disso é a própria decisão de ser “Silver partner” 
da Atalanta, uma decisão que junta importantes motivações 
de marketing comunicacional com a grande paixão da família 
Valtellina pelas cores preto e azul e pelo esporte. Trata-se 
de uma paixão antiga, cultivada desde a época em que o 
Presidente Gianpietro Valtellina e seu irmão Roberto eram dois 
garotos. 
O ingresso da Valtellina no mundo do futebol poderá 
contar com uma forte visibilidade midiática, em razão 
da competitividade que vem caracterizando há algumas 
temporadas o caminho da equipe de Bérgamo, que teve seu 
ápice com a terceira colocação no campeonato da série A e na 
consequente classificação para as competições europeias. 

Alta Visibilidade no novo estádio de Bérgamo
O novo estádio de Bérgamo, inaugurado no último mês de 
outubro, é uma autêntica joia de arquitetura no setor do 
esporte, pois concilia uma ótima acessibilidade, segurança, 
e todas as melhores condições para aproveitar o espetáculo 
que acontece no gramado. Um “contentor” ideal até mesmo 
para fazer comunicação, debaixo do olhar de milhares de 
espectadores, das televisões e dos canais da web. Na parte 
interna do estádio, a ATALANTA colocou à disposição da 
Valtellina projeções de animações de vídeo na primeira fila led, 
por mais de 200 metros ao redor do campo, em ótima posição 
televisiva. 
Tais projeções irão acontecer durante todas as partidas do 
campeonato jogadas em casa pela Atalanta. A visibilidade da 
Valtellina será confirmada e valorizada também em outros 
tantos contextos e cenários, tanto físicos quanto virtuais. 
Em primeiro lugar, no website oficial da ATALANTA, na página 
dedicada aos patrocinadores. Também no próprio Centro 
de Treinamento “Bortolotti” de Zingonia, são colocadas 
arquigrafias fixas que sublinham a parceria com Valtellina, 
assim como no pôster oficial do time principal e na estratégica 
moldura digital que acompanha as coletivas de imprensa, 
quando a comissão técnica e os jogadores respondem 
as perguntas dos jornalistas, cercados pelas lentes dos 
fotógrafos e das televisões. 

ADEREÇOS E ACESSÓRIOS DA ATALANTA: UMA 
OPORTUNIDADE PARA A EQUIPE VALTELLINA
O time de Bérgamo irá propor interessantes oportunidades 
de compra pelo que diz respeito aos produtos originais de 
merchandising e aos adereços e acessórios “com a grife 
da Atalanta”. As propostas serão disponíveis através de um 
temporany store que chegará até a sede da Valtellina em Gorle 
no início do mês de dezembro.
UMA EXTRAORDINÁRIA OCASIÃO PARA PENSAR EM 
LEMBRANCINHAS E PRESENTES ORIGINAIS, PARA SANTA 
LÚCIA E PARA O NATAL!
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Nella foto (da sinistra a destra): 
Roberto Armando Valtellina, 

Luca Percassi e Gianpietro 
Valtellina al momento della 

firma dell’accordo avvenuta 
nella sede dell’Atalanta.

GADGET FIRMATI ATALANTA: 
OPPORTUNITÀ PER IL TEAM 
VALTELLINA
La squadra bergamasca proporrà interessanti 
opportunità d’acquisto per gli originali 
prodotti di merchandising e i gadget “firmati 
Atalanta”. Le proposte saranno disponibili 
tramite un temporany store che raggiungerà 
la sede di Valtellina a Gorle all'inizio del mese 
di dicembre.

UNA STRAORDINARIA OCCASIONE PER 
PENSARE A ORIGINALI DONI DI SANTA 
LUCIA E NATALE!
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Cresce in tutto mondo l’attenzione verso 
il problema della plastica come materiale 
dal forte impatto ambientale, soprattutto 
nei mari. Si punta in particolare a ridurre 
gli imballi in plastica usa e getta, come 
bottiglie, piatti, bicchieri e posate. Sono 
infatti centinaia di milioni ogni giorno i 
rifiuti in plastica potenzialmente molto 
inquinanti e di difficile smaltimento che 
vengono immessi nell’ambiente. Una 
bottiglia in plastica può resistere anche 
mille anni prima di degradarsi! Già oggi si 
sono formate negli oceani enormi “isole” 
galleggianti di rifiuti plastici, soprattutto 
bottiglie e contenitori per alimenti, che 
mettono a rischio l’ecosistema marino. Il 
concetto base dell’opera di sensibilizzazione 
per ridurre il consumo di plastica è molto 
semplice: tutti, ogni giorno, possiamo 
fare qualcosa di concreto e di positivo 
per contenere l’uso e abuso della plastica. 
Questa attenzione verso il “plastic free” 
rientra inoltre in una maggiore attenzione 
generale per l’ecosostenibilità in diversi 
campi e settori, che spazia dalle abitazioni 
“green” fino ai cosmetici formulati con 
componenti 100% naturali.
Persone e imprese stanno diventando 
sempre più sensibili a questo tema, come 
conferma il diffondersi di iniziative anche 
direttamente nelle aziende e sui luoghi di 
lavoro. 
Valtellina vuole partecipare attivamente ad 
un percorso di sensibilizzazione e azione 
che è allo stesso tempo ideale e molto 
pratico. In tal senso ha deciso di eliminare 
dalle proprie sedi la presenza di bottiglie 
in plastica ed altri strumenti di utilizzo 
quotidiano, come ad esempio i bicchieri. 
Eliminare però non basta: è necessario 
sostituire in modo virtuoso ciò che viene 
tolto. Ecco perché al personale Valtellina, 
in tutte le sedi italiane, verrà donata 
un’originale bottiglia in acciaio, brandizzata 
Valtellina e con un simpatico messaggio 
“plastic free”. 
È solo il primo elemento di un percorso che 
inizia ora guardando al futuro. 
Inoltre l’intero sviluppo della campagna 
verrà sostenuto da comunicazione e 
messaggi per ribadire: Meno plastica e 
più ambiente – Insieme per un mondo più 
sostenibile. 

PORTUGUÊS 

PLASTIC FREE: UMA ESCOLHA DE 
RESPONSABILIDADE
A VALTELLINA PROMOVEU INTERNAMENTE UMA 
CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO A RESPEITO 
DO PROBLEMA DADO POR UMA UTILIZAÇÃO 
DEMASIADAMENTE INTENSA DO ELEMENTO 
PLÁSTICO, EM ESPECIAL NO ÂMBITO FOOD AND 
BEVERAGE. A INICIATIVA SE COLOCA NO LEQUE DAS 
INDICAÇÕES DA MAIS AMPLA CAMPANHA PROMOVIDA 
PELO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA TUTELA 
DO TERRITÓRIO E DO MAR. 
Cresce no mundo inteiro a atenção dedicada ao problema 
do plástico como material provido de um forte impacto 
ambiental, principalmente no mar. A meta deve ser a redução 
das embalagens de plástico descartáveis, como garrafas, 
pratos, copos e talheres. Todo dia, são centenas de milhões 
os resíduos de plástico potencialmente muito poluentes e 
de difícil eliminação que são colocados no meio ambiente. 
Uma garrafa de plástico pode resistir até mesmo mil anos 
antes de degradar-se! Já hoje em dia existem nos oceanos 
enormes “ilhas” que acabaram por formar-se por causa do 
plástico, e que ficam boiando, sendo que esse monte de lixo 
acumulado é geralmente constituído sobretudo por garrafas 
plásticas e recipientes para alimentos, que colocam em 
risco o ecossistema marinho. O conceito principal da obra 
de sensibilização voltada à redução do consumo de plástico, 
é bastante simples: todos, todo dia, podemos fazer algo 
concreto e positivo para conter o uso e o abuso do plástico. 
Essa atenção para o conceito de “plastic free”, se coloca em 
um discurso de maior atenção geral para a sustentabilidade 
ambiental em diversos campos e setores, que abrange tanto 
as casas “green” quanto os cosméticos formulados com 
componentes 100% naturais.
Pessoas e empresas estão se tornando a cada vez mais 
sensíveis diante desse tema, como confirma a difusão de 
iniciativas promovidas até mesmo diretamente nas empresas 
e nos locais de trabalho. 
A Valtellina quer participar ativamente de um percurso de 
sensibilização e ação que é ao mesmo tempo ideal e muito 
prático. Neste sentido, decidiu eliminar das suas sedes a 
presença de garrafas de plástico e de outros instrumentos de 
uso diário, como por exemplo os copos. Contudo, eliminar não 
é suficiente: é necessário substituir de modo virtuoso o que 
acaba por ser tirado. Eis a razão pela qual, aos funcionários da 
Valtellina, em todas as filiais presentes no território italiano, 
será doada uma original garrafa de aço, com a marca Valtellina 
e uma simpática mensagem “plastic free”. 
É apenas o primeiro elemento de um percurso que inicia agora, 
com o olhar voltado para o futuro. 
Ademais, a divulgação da campanha será sustentada e 
apoiada através de uma ação de comunicação e mensagens 
para reforçar o conceito, mais uma vez: Menos plástico e mais 
meio ambiente – Juntos, para um mundo mais sustentável.

ESPAÑOL 

SIN PLÁSTICO: UNA ELECCIÓN 
RESPONSABLE. 
VALTELLINA IMPULSA INTERNAMENTE UNA 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PROBLEMA 
DEL USO EXCESIVO DEL PLÁSTICO, EN ESPECIAL EN 
EL ÁMBITO DE COMIDAS Y BEBIDAS. EL PROYECTO 
SE ENMARCA EN LA CAMPAÑA LANZADA POR EL 
MINISTERIO DEL MEDIOAMBIENTE Y DE LA TUTELA 
DEL TERRITORIO Y DEL MAR.    
Crece en todo el mundo la preocupación por el problema del 
plástico como material que causa fuerte impacto ambiental, 
sobre todo en el mar. Principalmente se intenta reducir los 
embalajes descartables de plástico, como botellas, platos, vasos 
y cubiertos. 

De hecho son centenares de millones diarios los residuos de 
plástico potencialmente muy contaminantes y difíciles de 
reciclar, que son desperdigados en el medioambiente. ¡Una 
botella de plástico puede resistir incluso miles de años antes 
de degradarse!. Ya hoy existen enormes “islas” de residuos 
plásticos que flotan en los océanos, formadas principalmente 
por botellas y envases de alimentos, que ponen en riesgo el 
ecosistema marino. 
El concepto base de la campaña de sensibilización para 
reducir el consumo de plástico es muy simple: todos, cada día, 
podemos hacer algo concreto y positivo para disminuir el uso y 
el abuso del plástico. El interés por el movimiento “sin plástico” 
se enmarca en la cultura general de la sostenibilidad aplicada en 
diferentes ámbitos y sectores, que abarcan desde los hogares 
“ecológicos” hasta los cosméticos realizados con sustancias 
100% naturales.

Personas y empresas tienen cada vez más conciencia sobre 
esta problemática, como lo demuestran las diferentes acciones 
implementadas directamente dentro de las organizaciones y 
lugares de trabajo.
Valtellina desea participar activamente en el proceso de 
sensibilización, que es ideal pero al mismo tiempo muy práctico. 

En este marco, decidió eliminar en sus diferentes sedes 
la presencia de botellas de plástico y otros elementos 
descartables de uso diario, como por ejemplo los vasos. Pero no 
basta con eliminar: es necesario reemplazar de manera virtuosa 
aquello que se quita. Es por eso que los empleados de Valtellina 
de todas las sedes italianas recibirán de regalo una botella 
de acero con el logo Valtellina y un simpático eslogan para 
promover el “sin plástico”.

Es solo el primer elemento de un amplio proyecto que recién 
comienza, mirando hacia el futuro. Además toda la campaña 
será acompañada por un plan de comunicación y mensajes 
que ayudarán a reforzar el concepto: Menos plástico y más 
medioambiente.- Juntos por un mundo más sostenible.
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VALTELLINA HA PROMOSSO AL PROPRIO INTERNO UNA 
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA 
DI UN UTILIZZO TROPPO INTENSO DELLA PLASTICA, 
IN PARTICOLARE IN AMBITO FOOD AND BEVERAGE. 
L’INIZIATIVA RIENTRA IN QUANTO INDICATO NELLA PIÙ AMPIA 
CAMPAGNA LANCIATA DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. 

PLASTIC FREE: 
UNA SCELTA DI 
RESPONSABILITÀ
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IoSono
AMBIENTE

La speciale bottiglia in acciaio brandizzata Valtellina 
che verrà consegnata a tutti i dipendenti come utile 
alternativa alle bottigliette in plastica.



ESPAÑOL 

UNA IDENTIDAD TOTALMENTE 
NUEVA 
HAN SIDO COMPLETAMENTE RENOVADOS, DESPUÉS 
DE UN METICULOSO TRABAJO SOBRE LOS 
CONTENIDOS Y LA IMAGEN, LOS DOS INSTRUMENTOS 
FUNDAMENTALES DE LA COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL DE VALTELLINA: EL PERFIL 
CORPORATIVO Y EL SITIO WEB.
E perfil corporativo es como el DNI de una empresa, el 
instrumento que nos cuenta la misión, la evolución, los logros 
y los nuevos proyectos. Sobre todo es el instrumento que nos 
permite presentar los valores que nos ayudan a posicionarnos 
en el mercado y a delinear la oferta destinada a nuestros 
interlocutores. Permite detallar los principios que definen 
nuestro concepto de calidad, eficiencia y confiabilidad. El 
perfil corporativo representa aún hoy el medio más usado por 
las empresas para presentarse, una “super tarjeta de visita”, 
en la actualidad disponible tanto en papel como en formato 
digital, además porque cada vez está más relacionado y es 
cada vez más sinérgico con el sitio web corporativo. Por lo 
tanto no es casual que cuando Valtellina decidió renovar estos 
dos instrumentos fundamentales que están interrelacionados, 
ambos hayan sido elaborados con el fin de tenerlos a 
disposición contemporáneamente. 
Dicha renovación nace a partir de la necesidad -y de la 
oportunidad- de presentarle al mercado la importante 
evolución que la empresa Valtellina está teniendo, tanto desde 
el punto de vista de la investigación y el desarrollo (a través 
de numerosos proyectos activos en ámbitos estratégicos 
como la manufactura inteligente, el estilo de vida inteligente 
y la movilidad eléctrica, IoT y 4.0, solo por citar algunos 
ejemplos), como por la innovadora gama de servicios que 
ofrece vinculada con dichos sectores. Además esta renovación 
es importante porque permite divulgar el desarrollo que 
Valtellina está impulsando en ámbitos relacionados con la 
organización del trabajo y la creciente inversión que está 
haciendo en seguridad y bienestar organizacional. También 
sirve para confirmar una vez más que las TIC constituyen el 
negocio principal de Valtellina, aclarando que en la actualidad 
las telecomunicaciones son inseparables de sus aplicaciones, 
que están cada vez más presentes y son indispensables en el 
mundo del trabajo y en la vida de las personas. 
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SONO STATI COMPLETAMENTE 
RINNOVATI, AL TERMINE DI UN 
METICOLOSO LAVORO SUI 
CONTENUTI OLTRE CHE SULLA 
IMMAGINE, I DUE STRUMENTI 
BASE A SOSTEGNO DELLA 
COMUNICAZIONE VALTELLINA: 
COMPANY PROFILE E SITO 
INTERNET. 

Il company profile è la vera e propria carta 
d’identità di un’azienda, lo strumento 
che ne racconta la mission, l’evoluzione, 
i traguardi e i nuovi progetti. Soprattutto 
è lo strumento grazie al quale presentare 
i valori che fanno da riferimento per il 
posizionamento sul mercato e l’offerta ai 
propri interlocutori. I motivi che definiscono 
il concetto di qualità, e quelli di efficienza e 

UNA 
IDENTITY 
TUTTA 
NUOVA

affidabilità. Il company profile rappresenta 
tuttora il mezzo indiscutibilmente più 
utilizzato dalle aziende per presentarsi, un 
“super biglietto da visita”, oggi disponibile 
sia cartaceo che in formato digitale, 
anche perché sempre più collegato e 
sinergico al sito Internet aziendale. Non 
è quindi casuale che nel momento in cui 
Valtellina ha deciso di rinnovare questi due 

fondamentali strumenti, fra loro coordinati, 
entrambi sono stati messi a punto per 
giungere ad averli contemporaneamente 
disponibili. Il rinnovamento nasce 
soprattutto per la necessità ed opportunità 
di presentare l’importante evoluzione 
della realtà Valtellina sia nell’impegno di 
ricerca e sviluppo (con numerosi percorsi 
attivati in ambiti strategici come smart 
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manufacturing, smart living, mobilità 
elettrica, IoT e 4.0, solo per fare alcuni 
esempi), sia nella gamma di servizi collegati 
a tale crescita settoriale. Altrettanto 
significativo comunicare gli sviluppi in 
ambiti che riguardano l’organizzazione 
del lavoro, i crescenti investimenti per la 
sicurezza e il welfare aziendale. Ribadita 
la volontà di considerare le TLC come core 
business di Valtellina, con puntualizzazioni 
precise sul fatto che gli scenari delle 
telecomunicazioni sono ormai inscindibili 
dalla loro applicazione sempre più capillare 
e indispensabile nel mondo del lavoro e 
nella vita delle persone. 

PORTUGUÊS 

UMA IDENTITY TODA NOVA
FORAM COMPLETAMENTE RENOVADAS, AO TÉRMINO 
DE UM METICULOSO TRABALHO QUE TEVE COMO 
OBJETO O CONTEÚDO ALÉM DA IMAGEM, AS DUAS 
FERRAMENTAS FUNDAMENTAIS DE SUPORTE À 
COMUNICAÇÃO VALTELLINA: COMPANY PROFILE E 
WEBSITE. 
O company profile é a verdadeira carteira de identidade de 
uma empresa, o instrumento utilizado para apresentar a sua 
missão, a evolução, as metas e os novos projetos. 
Sobretudo, é o instrumento graças ao qual expor os valores 
que são referência para o posicionamento no mercado, e a 
oferta aos seus interlocutores. Os motivos que definem o 
conceito de qualidade, e os de eficiência e confiabilidade. 
O company profile representa ainda hoje o meio 
indiscutivelmente mais utilizado pelas empresas para se 
apresentarem, um “supercartão de visita”, atualmente 
disponível tanto em papel quanto em formato digital, ainda 
mais que resulta a cada vez mais conectado e sinérgico ao 
website corporativo. Não é à toa que, quando a Valtellina 
decidiu renovar essas duas fundamentais ferramentas, 
coordenadas entre si, ambas foram predispostas 
e aperfeiçoadas, de maneira a tê-las disponíveis 
contemporaneamente. 
A renovação nasce principalmente a partir da necessidade 
e oportunidade de apresentar a importante evolução da 
realidade Valtellina tanto no que tange ao empenho no campo 
da pesquisa e desenvolvimento (com numerosos percursos 
ativados em âmbitos estratégicos, como smart manufacturing, 
smart living, mobilidade elétrica, IoT e 4.0, querendo fazer 
alguns exemplos), quanto no que diz respeito ao leque de 
serviços atrelados a tal crescimento setorial. 

Resulta igualmente significativo comunicar os 
desdobramentos em âmbitos que dizem respeito à 
organização do trabalho, aos investimentos crescentes na 
segurança, e ao welfare corporativo. Reitera-se a vontade de 
considerar as telecomunicações como sendo o core business 
da Valtellina, com esclarecimentos precisos no tocante ao 
fato de que os cenários das telecomunicações resultam 
atualmente incindíveis da sua aplicação, cada vez mais capilar 
e indispensável no mundo do trabalho e na vida das pessoas. 
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Il 4.0 non può prescindere dall’utilizzo delle più avanzate tecnologie TLC, sia con infrastrutture 

di rete fissa che wireless. Facendo convergere tecnologie di telecomunicazione e informatica, 

Valtellina si propone come System Integrator con capacità competitive nell’interpretare i bisogni 

infrastrutturali del cliente in ambito Smart Manufactoring e Internet of Things.

www.valtellina.com

INFRASTRUTTURE 
E SERVIZI PER LE TLC
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SMART

RETI DISTRIBUZIONE
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Valtellina SpA 
interpreta i bisogni 
infrastrutturali 
della società 
attuale e futura


