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EDITORIALE DI CESARE VALTELLINA SICUREZZA

TURBOLENZE DEL 
MERCATO TLC
TENIAMO BEN SALDO IL TIMONE, CONTANDO SU UNA 
SOLIDA ORGANIZZAZIONE E VERSATILITÀ DI SERVIZI

livelli di organico, ma continua a crescere, 
in ampiezza di attività e consistenza del 
team. Ci caratterizzano due elementi che 
fanno parte integrante della nostra identità 
e capacità di offerta: siamo una realtà solida 
in tutti quelli che l’economia d’impresa 
chiama “i fondamentali” dalla capitalizzazione 
economica al patrimonio di strutture e mezzi; 
in secondo luogo abbiamo consolidato nel 
tempo significative capacità di dialogo 
con la committenza, che ci permettono di 
collaborare anche nelle situazioni complesse. 
A nostro parere gli obiettivi di Valtellina e del 
cliente sono convergenti ed è necessario 
collaborare nel modo più aperto affinché 
ciò avvenga. Valtellina ha compreso oramai 
da tempo il valore del termine “partnership” 
e la stessa Direzione Generale è coinvolta 
in prima persona in tutta la filiera, agendo 
sia nell’ottimizzare l’organizzazione 
interna dell’azienda sia nel perfezionare 
continuamente il dialogo con la clientela. 
Inoltre una parte sempre più consistente 
del nostro impegno è destinato a sapere 
bene “cosa” e “come” prima ancora che “fare”.
La notevole implementazione dell’organico 
Valtellina anche in ruoli manageriali e tecnici 
avvenuta in questi ultimi anni, risponde 
all’obiettivo di essere sempre di più una 
realtà pensante e propositiva, e non solo 
esecutiva, per i nostri interlocutori di mercato. 
Guardiamo certo con attenzione agli sviluppi 
del mercato TLC, con serietà ma anche con 
serenità. Non siamo immuni da situazioni 
impegnative, a partire proprio dalla riduzione 
dei margini operativi, ma stiamo attuando
    programmi che ci permettono di valorizzare 

la nostra esperienza nelle infrastrutture 
TLC e, contemporaneamente, di 

rafforzare il business in settori 
sinergici, vantaggiosi per i 

fatturati e concreti per 
lo sviluppo. 

ESPAÑOL 

TURBULENCIAS  
DEL MERCADO TLC 
Tengamos Muy Firme El Timón Con Una Sólida 
Organización Y Una Versatilidad De Servicios 
Los primeros meses de 2019 han sido complejos para el 
mercado de las TLC tanto en Italia como en el exterior. Los 
factores que han caracterizado dicha situación han sido 
el dinamismo de la conformación accionaria de algunas 
de las principales empresas del sector y la necesidad de 
establecer vínculos estratégicos para desarrollar las redes 
fijas y móviles y las de la tecnología 5G. La mayor paradoja 
es que a un gran cúmulo de trabajo en algunos ámbitos 
operativos se contrapone el problema de la “marginalidad 
operativa” y la disminución del volumen en algunos 
contratos, especialmente para las empresas que, como 
Valtellina, trabajan en el campo de las infraestructuras de 
redes. Las actuales turbulencias del sector crean a todos 
dificultades en la planificación estratégica a medio-largo 
plazo, tanto a nivel de inversiones como de incorporación 
de nuevo personal, cuando en cambio la programación es 
fundamental para poder aprovechar mejor los recursos en 
base a planes sistémicos y bien delineados. Pero además 
los mismos grandes grupos de las TLC están pasando 
por situaciones delicadas a nivel de mantenimiento de su 
plantilla. Un ejemplo es la noticia que anunció que una de 
las más importantes empresas del sector de servicios para 
infraestructuras de redes está evaluando la necesidad de 
reestructurar su plantilla si el escenario actual perdura. 
¿Cómo está viviendo este momento Valtellina? La misma 
prensa nos ha contactado para saber de qué manera 
está impactando esta situación en nuestro Grupo. Hemos 
respondido con claridad, exponiendo nuestra opinión 
ante un tema tan importante para nuestra empresa y para 
nuestros empleados. Valtellina goza de buena salud, no 
solo mantiene a toda su plantilla sino que sigue creciendo, 
ampliando sus actividades y consolidando su equipo de 
trabajo. Nos caracterizan dos elementos que forman parte 
de nuestra identidad y de nuestra capacidad de oferta: 
somos una empresa sólida en todos aquellos aspectos que 
la economía de empresa denomina “fundamentales”, desde 
la capitalización económica al patrimonio de estructuras 
y equipamiento; en segundo lugar hemos consolidado a 
lo largo del tiempo una significativa capacidad de diálogo 
con nuestros clientes, que nos permite colaborar con 
ellos incluso en situaciones complejas. Creemos que 
los objetivos de Valtellina y los de nuestros clientes son 
convergentes y por lo tanto es necesario colaborar de 
manera abierta para lograrlos. Desde hace mucho Valtellina 
ha comprendido el valor del concepto de “partnership” y 
la misma Gerencia General está involucrada en primera 
persona en las distintas fases del negocio, interviniendo 
en el proceso de optimización de la organización interna 
de la empresa y en el cuidado continuo de la relación con 
el cliente. Además una parte cada vez más importante 
de nuestro empeño está destinado a evaluar bien “qué” y 
“cómo” mucho antes que “hacer”. La notable ampliación 
de la plantilla Valtellina, incluso en puestos gerenciales 
y técnicos que se ha efectuado en estos últimos años 
responde al objetivo de ser cada más una organización que 
piensa y que es proactiva y no solo que es ejecutiva ante 
sus interlocutores de mercado. Observamos atentamente 
el desarrollo del mercado TLC, con seriedad y con 
serenidad. No somos inmunes a situaciones complejas, 
comenzando por la reducción de los márgenes operativos, 
pero estamos implementando programas que nos permitan 
valorizar la experiencia que tenemos en infraestructuras 
TLC y contemporáneamente nos consientan reforzar 
el negocio en sectores sinérgicos, ventajosos por su 
rentabilidad y concretos desde el punto de vista del 
desarrollo. 

PORTUGUÊS

TURBULÊNCIAS NO MERCADO 
DAS TELECOMUNICAÇÕES
Vamos nos manter firmes em nosso rumo, 
contando com uma organização sólida e certa 
versatilidade no tocante aos serviços oferecidos
Os primeiros meses de 2019 têm sido complexos para o 
mercado das telecomunicações, tanto na Itália quanto 
no exterior. Os traços característicos da situação são 
constituídos pela fluidez das estruturas societárias de 
alguns dos principais operadores e pela necessidade 
de definir desenvolvimentos estratégicos pelo que diz 
respeito às redes, fixas e móveis, sejam aquelas em fibra 
ou o 5G. O paradoxo mais evidente é dado pelo fato de 
que, a uma grande quantidade de trabalho em alguns 
setores operacionais, contrapõe-se certa acentuação 
do problema da “marginalidade operacional”, e ainda a 
diminuição do volume de alguns contratos; isto é, em 
especial no que tange às empresas que, como a própria 
Valtellina, vêm atuando no campo das infraestruturas 
de rede. As turbulências atuais no setor, acabam por 
gerar dificuldades para todos no que tange tanto ao 
planejamento de estratégias de médio-longo prazo, quanto 
aos investimentos e às eventuais contratações de novos 
funcionários; enquanto a programação é fundamental para 
poder valorizar da melhor forma os recursos corporativos 
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¡SEGUIMOS COMUNICANDO 
SEGURIDAD!
La campaña de comunicación focalizada en el tema 
seguridad que lanzamos en 2018 seguirá también en 
2019 y se ampliará cada vez más en el futuro.
El éxito de nuestra campaña depende de todos, pero sobre todo 
de los responsables que coordinan los equipos de trabajo.
 Es necesario que los mensajes disponibles sean cada vez mejor 
comprendidos.
Objetivo: ¡cero accidentes!
 Estos son los instrumentos que ya están disponibles:
 6 videoclips dedicados a temas específicos de la prevención de 
infortunios; - la agenda Valtellina 2019 con atractivos mensajes 
sobre seguridad; - pie de página del correo electrónico con los 
logos y eslóganes de la campaña; - salvapantallas que recuerdan 
los conceptos claves de la campaña;- artículos periodísticos 
específicos publicados en NoiMille.
Estamos trabajando en la elaboración de estos 
instrumentos:
-nuevos pósteres y publicidades destinadas a las filiales; 
- pantallas donde se podrán ver los videoclips y los nuevos 
mensajes; - objetos promocionales útiles, siempre con el 
objetivo de reforzar el tema de la seguridad. 

ROBERTO VALTELLINA: VEHÍCULOS 
Y MANEJO, UN ASPECTO 
FUNDAMENTAL PARA LA 
SEGURIDAD. 
Uno de los principales aspectos que contribuyen a generar mayor 
seguridad es la relación entre los trabajadores y los vehículos de 
la empresa que manejan. “Sobre todo para una empresa como 
Valtellina que dispone de casi 1.000 vehículos diariamente en 
actividad – recuerda Roberto Armando Valtellina, Administrador 
de Valtellina SpA. y Responsable del parque automotor – es 
absolutamente necesario que cada empleado preste mucha 
atención y utilice su medio de la manera más adecuada. Moderar 
la velocidad en el manejo es solo uno de estos cuidados. El 
vehículo requiere ser tratado totalmente como se merece, lo 
cual incluye hacer los controles cotidianos de su estado, hacer 
la limpieza interna, tener en orden la cabina y los materiales que 
se transportan. Muchas veces son estos factores los que crean 
las condiciones prácticas de mayor seguridad, que son tanto 
un deber del trabajador como un motivo de responsabilidad y 
bienestar hacia su misma persona”.

PORTUGUÊS

SEGUIMOS COMUNICANDO 
SEGURANÇA!
A campanha específica de comunicação que tem 
como tema a segurança, iniciada em 2018, terá 
sequência também em 2019, e irá se ampliar a cada 
vez mais no futuro.
O êxito da campanha depende de todos, mas sobretudo dos 
responsáveis pela coordenação das equipes de trabalho. É 
preciso que as ferramentas disponíveis estejam a cada vez mais 
acessíveis e compreendidas.
Objetivo: zero acidente! 
Eis um memorando do leque de ferramentas atualmente 
disponíveis:
-  6 videoclipes dedicados a temáticas específicas pelo que 
diz respeito à prevenção; -  a agenda Valtellina 2019, com 
mensagens cativantes sobre a segurança; -  os "footer mails", 
com os símbolos identificativos da campanha; -  screen savers, 
que reiteram os conceitos-chave da campanha; -  páginas 
dedicadas do "NoiMille".
Ademais, estão sendo realizadas ulteriores ferramentas, 
abaixo mencionadas:
-  novos cartazes e papeletas, que serão afixadas nas várias 
sedes de operações; -  monitores, onde será possível assistir 
aos vídeos e a novas mensagens; -  várias engenhocas e 
adereços, com a função de memorando pelo que diz respeito 
aos vários aspectos atinentes à segurança.

ROBERTO VALTELLINA: VEÍCULOS E 
DIREÇÃO, FUNDAMENTAIS PARA A 
SEGURANÇA.
Entre os aspectos fundamentais, que contribuem a gerar uma 
maior segurança, um lugar de absoluto destaque diz respeito à 
relação entre os funcionários e os "seus" veículos, pertencentes 
à frota da empresa. “Principalmente para uma empresa como a 
Valtellina, que conta com quase 1000 veículos quotidianamente 
em atividade - salienta Roberto Armando Valtellina, Administrador 
da Valtellina SpA e Responsável da frota -, existe a exigência 
fundamental pela qual cada um tem de cuidar do "seu" meio 
de transporte da melhor forma possível, da maneira mais 
adequada. Moderar a velocidade representa apenas um aspecto 
dentre o leque dos cuidados que é preciso manter. O veículo 
deve ser tratado 100% como merece, a partir de uma série de 
averiguações diárias a serem observadas pelo que diz respeito 
ao seu estado e funcionamento, incluindo os cuidados básicos 
no que tange à limpeza interna do meio, à ordem na cabine e no 
trato dos materiais transportados. Amiúde, justamente a partir 
desses fatores, acabam se gerando condições práticas de maior 
segurança que são tanto uma obrigação do funcionário, quanto 
um motivo de responsabilidade e bem-estar para com a sua 
própria saúde, a pessoa em si”.

PENSARE 
IN GRANDE

CENTRARE GLI 
OBIETTIVI

REALIZZARE

VALORIZZARE

CRESCERE
COGLIERE LE 

OPPORTUNITÀ

AGIRE
COMUNICARE 

PROGRAMMARE

I primi mesi del 2019 sono stati complessi 
per il mercato delle TLC, in Italia e all’estero. 
I tratti caratterizzanti della situazione sono 
rappresentati dalla fluidità negli assetti 
societari di alcuni dei principali player e 
dalla necessità di definire sviluppi strategici 
sulle reti, fisse e mobili, da quelle in fibra al 
5G. Il paradosso più evidente è il fatto che 
a una grande mole di lavoro in alcuni ambiti 
operativi fa da contraltare un’accentuazione 
del problema “marginalità operativa” e la 
diminuzione di volume in alcuni contratti, 
in particolare proprio per le aziende che, 
come Valtellina, lavorano nel campo delle 
infrastrutture di rete. Le attuali turbolenze nel 
settore creano a tutti difficoltà nel pianificare 
strategie a medio-lungo termine, negli 
investimenti come nelle assunzioni; quando 
invece la programmazione è fondamentale 
per poter valorizzare al meglio le proprie 
risorse in base a piani organici e ben delineati. 
Ma non solo: gli stessi grandi gruppi delle 
TLC hanno evidenziato situazioni delicate a 
livello di mantenimento degli organici. Una 
notizia su tutte: l’annuncio dato da una delle 
più importanti aziende del settore servizi 
per infrastrutture di rete che prospettava la 
necessità di ridimensionare i propri organici 
nel caso perdurasse lo scenario attuale. Come 
sta vivendo questo momento Valtellina? Gli 
stessi organi di stampa ci hanno contattato 
per conoscere i riflessi della situazione 
nel nostro gruppo. Abbiamo risposto con 
chiarezza, esponendo il nostro parere su 
argomenti così importanti per l’azienda e 
i suoi dipendenti. Valtellina gode di buona 
salute; non solo mantiene pienamente i propri 
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de acordo com planos orgânicos e bem definidos. Mas 
não é só isso: os próprios grandes grupos do setor de 
telecomunicações, vêm evidenciando situações delicadas 
pelo que diz respeito à manutenção dos respectivos 
quadros de funcionários. Uma notícia acima de todas: o 
anúncio dado por uma das mais importantes empresas 
do setor dos serviços para infraestruturas de rede, 
apresentando a hipótese de ter de enxugar o seu quadro de 
funcionários no caso em que o atual cenário permanecer. 
Como a Valtellina está vivendo este momento? A própria 
imprensa tem entrado em contato conosco para conhecer 
os reflexos da supramencionada situação no nosso 
grupo. Nós respondemos com clareza, expondo o nosso 
parecer sobre assuntos que são tão relevantes para a 
empresa e seus funcionários. A Valtellina goza de uma 
saúde boa; não só vem mantendo plenamente o quadro 
de funcionários, mas tem seguido em seu crescimento, 
tanto pelo que diz respeito à amplitude de suas atividades 
quanto no que tange à consistência de suas equipes. 
Temos dois elementos caracterizantes, que são parte 
integrante de nossa identidade e da nossa capacidade 
de oferta de serviços: somos uma realidade sólida em 
relação a todos os elementos que a política corporativa 
chama de "os fundamentos", a partir da capitalização 
econômica, incluindo o patrimônio de estruturas e meios; 
em segundo lugar, vimos consolidando ao longo do tempo 
uma significativa capacidade de diálogo com as empresas 
contratantes, o que faz com que nós consigamos colaborar 
até mesmo nas situações mais complexas. Cremos que os 
objetivos da Valtellina e os do cliente sejam convergentes, 
sendo preciso colaborar abertamente da melhor maneira, 
para que isso aconteça. A Valtellina compreendeu faz 
tempo o valor do termo “parceria”; a própria Direção Geral 
é envolvida em primeira pessoa em todo o processo, sendo 
atuante tanto na organização interna da empresa quanto 
na tentativa de aprimorar continuamente o diálogo com 
os clientes. 
Ademais, uma parte a cada vez mais consistente de 
nosso compromisso é voltada a saber perfeitamente 
“o quê” e “como”, ainda antes de “fazer”. A constante 
implementação dos últimos anos pelo que diz respeito 
ao quadro de funcionários da Valtellina (também em 
posições de management e técnicas), atende ao objetivo 
de se tornar a cada vez mais uma realidade pensante e 
propositiva, e não só executiva, para nossos interlocutores 
de mercado. Estamos sempre olhando com atenção aos 
desdobramentos do mercado das telecomunicações, 
com seriedade, mas também com certa serenidade. 
Não somos isentos de situações complexas, a partir da 
redução das margens operacionais, entretanto estamos 
atuando programas que nos deverão permitir valorizar 
nossa experiência no campo das infraestruturas de 
telecomunicações e, contemporaneamente, reforçar 
o business em setores sinérgicos, vantajosos para os 
faturamentos e concretos para o desenvolvimento. 

Fra i principali aspetti che contribuiscono 
a generare maggiore sicurezza, un posto 
di assoluto rilevo riguarda il rapporto 
fra i lavoratori e i loro veicoli aziendali. 
“Soprattutto per un’azienda come 
Valtellina che dispone quasi di 1000 veicoli 
quotidianamente in attività – ricorda 
Roberto Armando Valtellina, Amministratore 
di Valtellina SpA e Responsabile del parco 
veicoli  - vi è l’assoluta necessità di avere 
cura del proprio mezzo nel modo più 
adeguato. Moderare la velocità alla guida 
è solo una parte di queste attenzioni. Il 
veicolo richiede di essere trattato al 100% 
come merita, dalla verifica quotidiana del 
suo stato operativo fino alla pulizia interna, 
all’ordine in cabina e nei materiali che 
trasporta. Spesso proprio da questi fattori 
si generano condizioni pratiche di maggiore 
sicurezza che sono sia un dovere del 
lavoratore, sia un motivo di responsabilità e 
benessere verso la propria persona”. 

ROBERTO VALTELLINA: 
VEICOLI E GUIDA 
FONDAMENTALI PER LA 
SICUREZZA.

Continuiamo 
a comunicare 
sicurezza! 

LA CAMPAGNA, 
INIZIATA 
NEL 2018, 
PROSEGUIRÀ 
ANCHE NEL 2019 
E SI AMPLIERÀ 
SEMPRE PIÙ IN 
FUTURO.

Il successo della nostra campagna dipende da 
tutti, ma soprattutto dai responsabili che hanno 
il coordinamento con le squadre di lavoro.  
È necessario che i messaggi disponibili siano 
sempre più capiti e recepiti.

Obiettivo: incidenti zero!
Ecco gli strumenti già disponbili:
- 6 video clip dedicate a specifici temi della 

prevenzione 
- l’agenda Valtellina 2019 con accattivanti 

messaggi sulla sicurezza
- i footer mail con i simboli identificativi della 

campagna
- screen saver, che ribadiscono  

i concetti chiave 
- pagine dedicate su NoiMille.

Sono in corso di realizzazione:
- nuovi manifesti e locandine
- monitor per vedere video-clip  

presso le sedi operative
- gadget utili, sul tema sicurezza.

Dobbiamo impegnarci tutti affinché la sicurezza 
diventi l’argomento che “circola” di più in azienda. 

Roberto Armando Valtellina



4 554 54

È sufficiente osservare cosa è successo 
nei primi mesi del 2019 per rendersi 
conto della complessità e fluidità che sta 
vivendo il settore delle TLC, sia per quanto 
riguarda le proposte commerciali dei 
maggiori player, sia per le collegate attività 
infrastrutturali riguardanti le reti. L’imponente 
trasformazione del mercato e il calo dei 
prezzi per la forte pressione competitiva, 
in particolare nel segmento mobile, hanno 
globalmente messo in affanno il settore delle 
telecomunicazioni. 
Difficoltà che però vengono da lontano e 
sono dipendenti da molteplici fattori, anche 
se, è indubbio, il  2018 è stato un anno 
“spartiacque”. Alla forte dinamicità del settore 
non corrispondono utili soddisfacenti. 
Sul piano industriale sono stati annunciati 
esuberi sia nell’ambito delle società che 
forniscono connettività fissa e mobile, sia 
nelle aziende che formano il settore dei 
cosiddetti “infrastrutturalisti”, ambito di 
mercato del quale fa parte anche Valtellina. 

Chiaro che in questo scenario è lecito 
chiedersi: come sta affrontando la situazione 
Valtellina? E soprattutto quali sono le 
previsioni a breve e medio termine? Non 
a caso all’argomento dedica anche il suo 
editoriale di apertura di questo numero di 
NoiMille Cesare Valtellina, puntualizzando 
aspetti strategici fondamentali in merito alle 
dinamiche del mercato e alla posizione di 
Valtellina come impresa. 
Mettiamo in evidenza prima di tutto un fatto: 
Valtellina è una società che gode di buona 
salute. Ma questo non significa che bisogna 
sottovalutare le complesse dinamiche 
di mercato e, tanto meno, “abbassare la 
guardia”. La fiducia per il futuro nasce da una 
serie di condizioni favorevoli. 

BUONE PROSPETTIVE 
ANCHE IN UN MERCATO COMPLESSO
Valtellina continua anche nel 2019 a 
crescere a livello di risorse professionali, ed 
è in continua trasformazione sia in ambiti 
operativi sia nei livelli tecnico-commerciali. 
Questo è possibile soprattutto perché 
l’azienda ha strutturato un’organizzazione 
d’impresa capace di essere assai flessibile 
nelle risorse professionali da indirizzare 
verso diversi clienti e diversi ambiti 
operativi. Quindi ha saputo reagire al non 
facile scenario di mercato con prontezza, 
chiedendo ai propri principali clienti una 
condivisione delle strategie per il prossimo 
futuro. Le TLC restano il nostro core business, 
ma cresce l’interesse nel campo delle 
infrastrutture per linee elettriche (che già ora 
costituisce il secondo business dell’azienda), 
in quello delle infrastrutture in ambito 
stradale e  ferroviario, così come gli sviluppi 
che potranno avere smart city e smart 

manufacturing. Ne parliamo ampiamente 
anche in questo numero di NoiMille. Tornando 
alle TLC, si sta continuando a lavorare per 
lo sviluppo delle reti TIM e allo stesso tempo 
stiamo maturando sempre nuove commesse 
per Open Fiber, che oggi costituisce uno 
dei principali clienti nel settore. Un altro 
cliente molto importante è Fastweb, 
che sta realizzando strategie di sviluppo 
infrastrutturali notevoli.  Chiaramente anche 
noi, come tutti i più importanti operatori 
del settore infrastrutture, stiamo gestendo 
grandi volumi di lavoro ma con marginalità 
ridotte. Valtellina ha strutturato nel tempo un 
modello organizzativo che riesce a fare fronte 
anche a scenari di mercato non facili. Siamo 
inoltre fiduciosi che in tempi relativamente 
contenuti il mercato delle TLC, e delle 
infrastrutture in particolare, possa ripartire 
su prospettive migliori e più profittevoli. 
Proseguiremo comunque ad ampliare i 
nostri orizzonti anche in altri settori che si 
affiancano al nostro core business. 

cantiere 
aperto
IL MERCATO DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 
STA VIVENDO UNA FASE 
DI GRANDI EVOLUZIONI, 
CERTAMENTE NON FACILE 
PER I SOGGETTI CHE VI 
OPERANO. NEL CAMPO DEI 
SERVIZI INFRASTRUTTURALI 
VALTELLINA NON SOLO STA 
MANTENENDO LE SUE QUOTE 
DI MERCATO, MA SI MUOVE 
PER INTERCETTARE NUOVE E 
DIVERSIFICATE OPPORTUNITÀ.

CORE 
BUSINESS 
VALTELLINA:

PROSPETTIVE
PORTUGUÊS

CORE BUSINESS VALTELLINA:
CANTEIRO DE OBRA ABERTO
O mercado das telecomunicações está atravessando 
uma fase de grande evolução, certamente nem um 
pouco fácil para os sujeitos que atuam no setor. No 
campo dos serviços de infraestruturas, a Valtellina 
não só tem mantido suas cotas de mercado, mas 
ainda vem se ativando para tentar colher novas e 
diversificadas oportunidades.
É suficiente observar o que tem ocorrido ao longo dos 
primeiros meses de 2019, para se dar conta da complexidade 
e fluidez da atual fase do setor de telecomunicações, tanto 
no tocante às propostas comerciais dos maiores operadores 
quanto pelo que diz respeito às atividades de infraestruturas 
atreladas, relativas às redes. A imponente transformação 
do mercado e a redução dos preços devida à forte pressão 
competitiva, em especial no segmento móvel, acabaram por 
colocar em apuros o setor das telecomunicações considerado 
ao nível global. Trata-se de dificuldades que vêm de longe e são 
dependentes de uma multiplicidade de fatores, ainda que não 
dê para negar que 2018 foi um ano que acabou se revelando 
um autêntico “divisor de águas”. Ao forte dinamismo do setor 
não correspondem margens de lucro satisfatórias. No plano 
industrial, foram anunciadas prováveis demissões em massa 
tanto no âmbito das sociedades que fornecem conectividade 
fixa e móvel, quanto das empresas que formam o setor dos 
assim chamados “operadores das infraestruturas”, tratando-se 
de um nicho de mercado do qual faz parte também a própria 
Valtellina. Está claro que, nesse cenário, é lícito se perguntar: 
como a Valtellina vem enfrentando essa situação? E, antes de 
mais nada, quais são as previsões a curto e médio prazo? Não 
é à toa que o próprio Cesare Valtellina dedique a esse assunto 
o seu editorial de abertura desta edição do NoiMille: nele, o 
Presidente pontua aspectos estratégicos fundamentais no 
que tange às dinâmicas do mercado e à posição da Valtellina 
como empresa.  Vale esclarecer, em primeiro lugar, um dado 
em especial: a Valtellina é uma sociedade que goza de uma boa 
saúde financeira. Entretanto, isto não significa que possamos 
subestimar as complexas dinâmicas de mercado e, muito 
menos, que possamos “baixar a guarda”. A confiança no futuro 
nasce de uma série de condições favoráveis. 

BOAS PERSPECTIVAS TAMBÉM EM UM CENÁRIO DE 
MERCADO COMPLEXO
A Valtellina, em 2019, continua crescendo do ponto de vista dos 
recursos profissionais, e está em constante transformação seja 
em âmbito operacional seja nos setores técnico-comerciais. 
Isto é possível sobretudo porque a empresa soube estruturar 
uma organização corporativa capaz de ser bastante flexível pelo 
que diz respeito aos recursos profissionais a serem destinados 
ao atendimento a diversos clientes e diversos âmbitos 
operacionais. Destarte, a empresa teve a capacidade de reagir 
com certa prontidão diante do nada fácil cenário de mercado, 
pedindo a seus clientes principais certo compartilhamento 
de estratégias para o futuro próximo. As telecomunicações 
continuam sendo o nosso core business, no entanto vem 
crescendo o interesse no campo das infraestruturas para 
linhas elétricas (que já agora constitui o segundo business 
da empresa), no das infraestruturas em âmbito rodoviário 
e ferroviário, e da mesma forma vêm se ampliando os 
desdobramentos que smart cities e smart manufacturing 
poderão ter. Fala-se amplamente nisso na presente edição 
do NoiMille. Voltando ao assunto das telecomunicações, 
segue-se trabalhando para o desenvolvimento das redes TIM, 
e ao mesmo tempo temos recebido a cada vez mais novas 
encomendas Open Fiber, tratando-se hoje em dia de um dos 
principais clientes no setor. Outro cliente bastante importante 
é a Fastweb, que está predispondo notáveis estratégias de 
desenvolvimento ao nível das infraestruturas. É claro que nós 
também, assim como todos os mais importantes operadores 
do setor das infraestruturas, estamos gerindo grandes 
volumes de trabalho, mas com margens de lucro reduzidas. A 
Valtellina tem conseguido estruturar ao longo do tempo, um 
modelo organizacional capaz de lidar também com cenários 
de mercado nada simples. Ademais, temos a confiança de que, 
dentro de um prazo relativamente reduzido, o mercado das 
telecomunicações e das infraestruturas em especial, possa 
sinalizar certa recuperação, com base em melhores e mais 
proveitosas perspectivas. De qualquer forma, seguiremos 
ampliando nossos horizontes também em outros setores, que 
correm paralelamente ao nosso core business. 

ESPAÑOL

NEGOCIO PRINCIPAL VALTELLINA:
OBRADOR ABIERTO
El mercado de las telecomunicaciones está 
pasado por una fase de gran evolución 
obviamente no fácil para los sujetos involucrados. 
En el ámbito de los servicios de infraestructuras 
Valtellina no solo está manteniendo las cuotas de 
mercado sino que está actuando para aprovechar 
nuevas y diversificadas oportunidades.
Es suficiente con observar lo que sucedió en los primeros 
meses de 2019 para darse cuenta de la complejidad y la 
fluidez que está viviendo el sector de las TLC, sea con 
respecto a las propuestas comerciales de las principales 
compañías que por los trabajos de infraestructuras 
relacionados con la red. La imponente transformación 
del mercado y la disminución de los precios por la fuerte 
presión competitiva, especialmente en el segmento móvil, 
globalmente han puesto en problemas al sector de las 
telecomunicaciones. Sin embargo estas dificultades se 
vienen acarreando desde hace tiempo y dependen de 
múltiples factores, aunque sin dudas 2018 fue un año 
decisivo ya que el fuerte dinamismo del sector no fue 
acompañado por una rentabilidad satisfactoria. 
En el ámbito industrial se anunciaron despidos tanto en las 
empresas que proporcionan conexiones de red fija y móvil, 
como en las empresas que conforman el sector dedicado a 
las infraestructuras, un área de mercado en la que también 
participa Valtellina. Está claro que en este escenario es 
legítimo preguntarse: ¿cómo está afrontando Valtellina 
esta situación? Y, sobre todo, ¿cuáles son las previsiones 
a corto y medio plazo?. No es casual que Cesare Valtellina 
haya dedicado a este tema el editorial de apertura de este 
número de NoiMille, señalando aspectos estratégicos 
fundamentales relacionados con la dinámica del mercado y 
la posición de Valtellina como empresa.
En primer lugar hay que destacar un hecho: Valtellina 
es una empresa que goza de buena salud. Pero esto no 
significa que haya que subestimar la compleja dinámica del 
mercado y, aún menos, "bajar la guardia". La confianza en el 
futuro proviene de una serie de condiciones favorables.

BUENAS PROSPECTIVAS TAMBIÉN EN UN MERCADO 
COMPLEJO
Valtellina sigue creciendo también en 2019 a nivel de 
recursos profesionales y sigue transformándose tanto en 
el sector operativo como en el técnico-comercial. Esto 
es posible sobre todo porque la empresa ha estructurado 
una organización flexible, capaz de orientar sus recursos 
profesionales hacia diferentes clientes y distintos ámbitos 
de trabajo. Por lo tanto ha sabido reaccionar rápidamente 
ante un escenario de mercado complejo, solicitándoles a 
sus principales clientes que compartan sus estrategias 
para el futuro cercano. Las TLC siguen siendo nuestro 
negocio principal pero crece nuestro interés en el ámbito 
de las infraestructuras de líneas eléctricas (que ya en la 
actualidad constituye el segundo negocio para la empresa); 
en las infraestructuras del sector vial y ferroviario; así como 
en el ámbito de las ciudades y de las fábricas inteligentes. 
Hablamos ampliamente sobre esto en la presente edición 
de NoiMille. Volviendo al tema de las TLC, seguimos 
trabajando para el desarrollo de las redes de TIM y al mismo 
tiempo seguimos ocupándonos de nuevos pedidos para 
Open Fiber, que hoy es uno de los principales clientes del 
sector. Otro cliente muy importante es Fastweb, que está 
implementando notables estrategias de desarrollo de 
infraestructura. Claramente, nosotros también, como todos 
los principales operadores del sector de infraestructura, 
estamos gestionando grandes volúmenes de trabajo pero 
con márgenes reducidos. A lo largo del tiempo, Valtellina ha 
estructurado un modelo organizativo que logra hacer frente 
incluso a los escenarios de mercado difíciles. También 
confiamos en que en un tiempo relativamente corto, el 
mercado de TLC y el sector infraestructura en particular, 
se reprendan ofreciendo mejores perspectivas y mayor 
rentabilidad.
Por lo tanto seguiremos ampliando nuestros horizontes 
también a otros sectores que acompañan nuestro negocio 
principal.
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VALTELLINA EST EUROPA

nuove attività su più fronti

UN TEAM RUMENO IN ATTIVITÀ ANCHE IN ITALIA

PARALLELAMENTE AL SIGNIFICATIVO SVILUPPO 
DELL’ECONOMIA RUMENA AVVENUTA IN QUESTI ULTIMI 
ANNI, STANNO COSTANTEMENTE CRESCENDO PER NUMERO 
E TIPOLOGIE DI INTERVENTI LE COMMESSE AFFIDATE A 
VALTELLINA EST EUROPA, RELATIVE A INFRASTRUTTURE 
IN DIVERSI CAMPI APPLICATIVI: FERROVIE, STRADE, RETI 
ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE.

Altrettanto significativo lo sviluppo nel 
settore delle infrastrutture stradali, 
spiccano a questo proposito le commesse 
ricevute dalla società Itinera, inerenti ad 
interventi sui sottoservizi della tangenziale 
di Satu Mare. Nell’ambito elettrico, 
riguardanti l’illuminazione, da ricordare 
come le squadre di Valtellina Est Europa 

hanno operato e saranno impegnate anche 
nei prossimi mesi in diverse location, dalle 
aree urbane ai centri commerciali, nei 
quali gli interventi comprendono anche 
impianti di elettricità, illuminazione e 
antincendio. 
Per sostenere questa crescita operativa, 
organizzativa e commerciale, il team di 

Valtellina Est Europa è stato potenziato 
sia nell’organico esecutivo sia nei ruoli 
manageriali. 
A tale proposito è recentemente entrato 
in organico Giorgio Mazzucchelli, 
manager tecnico-commerciale di 
grande competenza, che ha maturato 
importanti esperienze in gruppi industriali 
multinazionali nei settori delle costruzioni 
e dei big contractor. Mazzucchelli ha 
subito dimostrato la sua professionalità, 
affiancando Marco Piazzalunga e puntando 
sulle crescenti opportunità di new 
business nei vari settori prima ricordati. 

L’attività di Valtellina Est Europa è in piano 
fermento e si collega direttamente ad un 
panorama socio-economico tornato ad 
essere decisamente favorevole. Lo dimostra 
la crescita delle commesse che spazia 
ormai ben al di là delle TLC. 
Particolarmente importante l’apertura di 
collaborazione con il Gruppo Astaldi per 
quanto riguarda il settore ferroviario, nello 
specifico le attività di spostamento di 
settoservizi in preparazione di ampliamenti 
e ammodernamenti di linee. In particolare 
i cantieri per il  “corridoio 4” europeo. 
Ricevere la fiducia di un gruppo così 
autorevole come Astaldi sottolinea il livello 
di offerta raggiunto da Valtellina Est Europa, 
che comprende anche l’ottenimento di 
certificazioni AFER. 

Un gruppo di circa 40 lavoratori rumeni 
è giunto  all’inizio dell’anno 2019 in Italia 
per supportare i colleghi italiani nel 
rispondere alle crescenti richieste del 
mercato nell’ambito delle reti TLC. L’apporto 
dei lavoratori rumeni non solo permette al 
gruppo Valtellina di essere più reattivo alle 
esigenze di mercato, ma costituisce uno 
stage operativo importante in ambito di 
formazione e team building. L’iniziativa 
prevede già quest’anno una rotazione 
trimestrale in Italia di un numero consistente 
di personale rumeno, che tornando nel 
proprio Paese a sua volta può trasmettere 
contenuti strategici in vari ambiti del lavoro.
Il primo gruppo giunto in Italia si è occupato 
di lavori di palifica per TIM-Telecom con 
la sostituzione di vecchie infrastrutture 

in diverse aree territoriali del Nord.  Fra le 
attività che si stanno progressivamente 
aggiungendo spiccano poi i  lavori anche 
per Open Fiber, riguardanti lo sviluppo della 
rete in fibra nelle provincie di Bergamo, 
Brescia, Mantova e Piacenza. I lavoratori 
rumeni dipendono da Valtellina Est Europa e 
ogni intervento è attentamente pianificato 
in collaborazione con la sede generale 
Valtellina Italia. A livello logistico le varie 
squadre risiedono nei territori a loro affidati 
fino al loro ritorno in Romania. Grande la 
motivazione e forte la soddisfazione del team, 
sia per livelli contributivi molto interessanti 
se parametrati allo scenario Rumeno, sia 
per l’esperienza umana e professionale che 
accompagna questa lunga “trasferta” italiana. 
Da sottolineare come questa iniziativa sta 

generando importanti benefici anche 
per Valtellina Est Europa, in quanto 
l’opportunità di venire a lavorare in Italia ha 
favorito il contatto con nuova forza lavoro 
dotata di competenze tecniche adeguate, 
specialisti che oggi risultano non facili da 
trovare sul mercato del lavoro rumeno, nel 
quale la disoccupazione è praticamente 
pari a zero. Per il futuro il progetto del 
gruppo Valtellina è quello di continuare 
con questa esperienza, sempre tramite 
la formula della rotazione trimestrale di 
personale fra Romania e Italia. Vi è inoltre 
da considerare che i principali player 
delle telecomunicazioni  accettano come 
validi i corsi formativi svolti in Romania 
anche per chi viene a lavorare in Italia. A 
sua volta chi torna in Romania può creare 
sinergie virtuose con i colleghi in termini 
di aggiornamento e ottimizzazione di 
determinate metodiche operative.

VALTELLINA IN ROMANIA

PORTUGUÊS

VALTELLINA NA ROMÊNIA
NOVAS ATIVIDADES EM VÁRIAS 
FRENTES
Paralelamente ao significativo desenvolvimento 
da economia romena que vem ocorrendo ao longo 
desses últimos anos, têm constantemente crescido 
(em número e tipologias de intervenção) as obras 
que ficaram por conta da Valtellina europa do leste, 
relativas a infraestruturas em diversos campos 
operacionais: ferrovias, rodovias, redes elétricas, 
iluminação.
A atividade da Valtellina Europa do Leste está se expandindo, 
e se conecta diretamente com um panorama socioeconômico 
que voltou a se apresentar como claramente favorável. 
Prova disto é o dado do incremento dos pedidos, das obras 
adjudicadas, que hoje em dia vai muito além do campo das 
telecomunicações.  Resulta particularmente importante 
a abertura da parceria com o Grupo Astaldi pelo que diz 
respeito ao setor ferroviário, especificamente no que tange 
às atividades de deslocamento de serviços secundários em 
uma ótica de preparação de ampliações e modernizações das 
linhas. Em especial, os canteiros para o “corredor 4” europeu. 
Contar com a confiança de um grupo tão prestigioso como 
Astaldi, acaba ressaltando o nível da oferta da Valtellina 
Europa do Leste, que inclui ainda a obtenção de certificações 
AFER. Igualmente significativo resulta ser o desenvolvimento 
no setor das infraestruturas rodoviárias: cabe salientar a 
esse propósito, as obras a serem executadas por conta da 
sociedade "Itinera", atinentes tanto a intervenções relativas 
aos serviços secundários do trecho rodoviário de Satu Mare, 
quanto a atividades a serem realizadas nas linhas elétricas, 
com a modernização de subestações, a instalação de novos 
transformadores e medidores. Ainda no âmbito elétrico, mas 
dessa vez no campo da iluminação, cabe lembrar as equipes 
da Valtellina Europa do Leste que atuaram e continuarão 
sendo empenhadas também ao longo dos próximos meses em 
diversos lugares, em áreas urbanas e em shopping centers, 
onde as obras incluem sistemas de eletricidade, iluminação 
e de prevenção de incêndios.  Visando assegurar esse 
crescimento operacional, organizacional e comercial, a equipe 
da Valtellina Europa do Leste foi potencializada tanto no tocante 
ao quadro de funcionários relativo à parte executiva, assim 
como no que se refere a posições de management. A esse 
propósito, entrou recentemente no organograma da empresa 
Giorgio Mazzucchelli, manager técnico-comercial de grande 
competência, que maturou experiências importantes em vários 
grupos industriais nos setores da construção civil e dos "big 
contractors". Mazzucchelli demonstrou desde logo todo o seu 
profissionalismo, ajudando Marco Piazzalunga e focando nas 
crescentes oportunidades de new business existentes nos 
vários setores supramencionados.

UMA EQUIPE ROMENA EM ATIVIDADE  
TAMBÉM NA ITÁLIA
Um grupo de cerca de 40 trabalhadores romenos chegou 
na Itália no início de 2019, para oferecer suporte aos 
colegas italianos pelo que diz respeito ao atendimento à 
crescente demanda do mercado no âmbito das redes de 
telecomunicações. O aporte desses profissionais romenos, 
não só faz com que o grupo Valtellina possa ser mais reativo 
em relação às demandas do mercado, mas constitui ainda 
um estágio operacional importante em âmbito de formação 
e "team building". A iniciativa prevê, já a partir deste ano, 
uma rotação trimestral na Itália de um número consistente 
de pessoal romeno, o qual ao regressar para seu país vai 
poder por sua vez transmitir certo conteúdo estratégico e 
conceitual em vários âmbitos do trabalho. O primeiro grupo 
que chegou na Itália ocupou-se de obras de posteação para a 
TIM-Telecom, com a substituição de velhas infraestruturas em 
diversas áreas territoriais do Norte. Dentre as atividades que 
vêm progressivamente sendo encomendadas, cabe ressaltar 
as obras para Open Fiber, atinentes ao desenvolvimento da 
rede em fibra nas províncias de Bérgamo, Brescia, Mântua e 
Piacenza. Os trabalhadores romenos dependem da Valtellina 
Europa do Leste, e cada atividade é atentamente planejada 
em parceria com a sede geral da Valtellina Itália. Do ponto de 
vista logístico, as várias equipes residem nos territórios de 
competência, até voltarem para Romênia. Tem sido grande a 
motivação e elevada a satisfação do time, tanto em virtude 
do nível da contribuição oferecida, bastante interessante em 
relação aos parâmetros do cenário romeno, quanto em razão 
da experiência humana e profissional que acompanha essa 
longa “missão” italiana. Tem de ser frisado o fato de que dita 
iniciativa está gerando importantes benefícios até mesmo para 
a própria Valtellina Europa do Leste, pois a oportunidade de vir 
trabalhar na Itália acabou favorecendo o contato com uma nova 
força de trabalho provida de adequadas competências técnicas, 
tratando-se de especialistas que hoje em dia não é nada fácil 
encontrar no mercado do trabalho romeno, onde a taxa de 
desemprego é praticamente zero. Para o futuro, o projeto do 
grupo Valtellina é de dar sequência a esta experiência, sempre 
através da fórmula da rotação trimestral do pessoal entre 
Romênia e Itália. Ademais, há de se levar em consideração 
o fato de que os principais operadores do setor das 
telecomunicações aceitam como válidos os cursos de formação 
feitos na Romênia, até mesmo para quem vem trabalhar 
na Itália. Por sua vez, quem volta para Romênia pode criar 
sinergias virtuosas com os colegas em termos de atualização 
profissional e otimização de determinadas metodologias 
técnicas e operacionais.

ESPAÑOL

VALTELLINA EN RUMANIA
NUEVAS ACTIVIDADES EN VARIOS 
FRENTES. 
Junto con el importante desarrollo que 
 la economía rumana está experimentando en los 
últimos años están creciendo constantemente sea 
por la cantidad que por la tipología de trabajos, 
las obras que está realizando Valtellina est europa 
vinculadas con infraestructuras de diferentes 
ámbitos: ferrovías, carreteras, redes eléctricas, 
iluminación. 
La actividad de Valtellina Est Europa está en pleno fermento y 
se relaciona directamente con un panorama socio-económico 
que volvió a ser muy favorable. Lo demuestra el aumento de las 
obras que trascienden el campo de las TLC.
Por ejemplo es muy importante la nueva relación comercial 
entablada con el Grupo Astaldi vinculada con el sector 
ferroviario, especialmente las actividades de desplazamiento 
de sub-servicios en el marco de la preparación para la 
ampliación y la modernización de líneas. En particular los 
obradores para el “corredor 4” europeo. Haber recibido la 
confianza de un grupo tan prestigioso como Astaldi demuestra 
la calidad de la oferta que Valtellina Est Europa ha logrado, que 
incluye también el haber obtenido certificaciones AFER.
También es importante el crecimiento en el sector de las 
infraestructuras de carreteras, en el que sobresalen las 
obras que nos ha otorgado la sociedad Itinera, que incluyen 
trabajos en los sub-servicios de las tangenciales de Satu Mare 
y trabajos en líneas eléctricas, que requieren la modernización 
de sub-estaciones, la instalación de nuevos transformadores 
y contadores. También con respecto al ámbito eléctrico pero 
esta vez relacionado con la iluminación, hay que recordar 
que los equipos de Valtellina Est Europa han trabajado y 
estarán ocupados en los próximos meses en diferentes áreas 
urbanas y centros comerciales, en donde los trabajos incluyen 
instalaciones eléctricas, de iluminación y anti-incendio.
Para sostener este crecimiento operativo, organizativo y 
comercial, el equipo de trabajo de Valtellina Est Europa ha 
sido potenciado, tanto en puestos ejecutivos como en roles 
gerenciales. Precisamente ha sido incorporado a la plantilla 
Giorgio Mazzucchelli, gerente técnico-comercial que posee 
una gran competencia y una amplia experiencia en grupos 
industriales multinacionales en sectores de la construcción 
y de grandes contratistas. Mazzucchelli demostró enseguida 
su gran profesionalidad colaborando con Marco Piazzalunga y 
enfocándose en las crecientes oportunidades de negocios que 
se presentan en los diferentes sectores antes mencionados.  

UN EQUIPO RUMANO ESTÁ 
TRABAJANDO TAMBIÉN EN ITALIA  
Un grupo de aproximadamente 40 trabajadores rumanos 
llegó a principios de 2019 para ayudar a los colegas italianos 
y responder a las crecientes exigencias de mercado en 
el ámbito de las redes TLC. El aporte de los trabajadores 
rumanos no solo le permite al Grupo Valtellina ser más 
reactivo ante las exigencias del mercado, sino que además 
constituye una práctica de trabajo importante en ámbito de 
capacitación y formación de equipos de trabajo. El proyecto 
prevé implementar ya desde este año una rotación trimestral 
en Italia de un número importante de empleados rumanos, 
que cuando regresen a su país podrán a su vez transmitir a 
sus colegas contenidos estratégicos relacionados con varios 
ámbitos del trabajo.
El primer grupo que llegó a Italia se ocupó de la instalación 
de columnas para tendido aéreo para TIM-Telecom y de 
la sustitución de viejas infraestructuras en diferentes 
áreas territoriales del norte. Entre las actividades que 
gradualmente se están sumando están los trabajos de Open 
Fiber relacionados con el desarrollo de la red de fibra en 
las provincias de Bérgamo, Brescia, Mantua y Piacenza. Los 
trabajadores rumanos dependen de Valtellina Est Europa 
y cada uno de los trabajos se planifica atentamente en 
colaboración con la Casa Madre de Valtellina Italia. A nivel 
logístico los diferentes equipos de trabajo permanecen 
en los territorios que les han sido adjudicados hasta que 
regresan a Rumania. Es muy grande la motivación y muy 
fuerte la satisfacción de las personas ya sea desde el punto 
de vista salarial, teniendo en cuenta la economía rumana, 
como desde la perspectiva de la experiencia humana y 
profesional que acompaña este largo “viaje de trabajo” a Italia. 
Es importante evidenciar que este proyecto está generando 
importantes beneficios también para Valtellina Est Europa 
ya que la oportunidad de trabajar en Italia ha favorecido el 
contacto con trabajadores dotados de competencias técnicas 
adecuadas, especialistas que actualmente no son fáciles de 
encontrar en el mercado rumano en el que la desocupación 
es prácticamente igual a cero. En el futuro el Grupo Valtellina 
pretende continuar con esta experiencia, siempre a través de 
la fórmula de la rotación trimestral de personal entre Rumania 
e Italia. Además hay que tener en cuenta que las principales 
empresas de las telecomunicaciones consideran válidos los 
cursos de capacitación desarrollados en Rumania por quienes 
vienen a trabajar a Italia. Al mismo tiempo quienes regresan 
a Rumania pueden crear sinergias virtuosas con sus colegas, 
fomentando procesos de actualización y optimización de 
determinadas metodologías de trabajo.
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ESPAÑOL

CESARE VALTELLINA ES MIEMBRO 
DEL CDA INTELLIMECH
El nombramiento oficial fue anunciado durante la 
asamblea anual del consorcio. Esto es una nueva e 
importante demostración del interés que Valtellina tiene 
en el sector 4.0
Cesare Valtellina, Gerente y Responsable del área de desarrollo 
de proyectos innovadores de Valtellina, es un nuevo miembro del 
Consejo Directivo del Consorcio Intellimech.
El nombramiento se realizó durante la asamblea anual del Consorcio 
que tuvo lugar el pasado 20 de febrero. 
En dicha asamblea también se eligió a todo el consejo directivo y 
fue reconfirmado como Presidente Gianluigi Viscardi.
La incorporación de Cesare Valtellina en el consejo directivo 
demuestra nuevamente que la empresa está cada vez más 
interesada en los temas, las demandas y las oportunidades que 
presenta la Industria 4.0, Internet de las Cosas y la Integración 
entre Telecomunicaciones, Redes de banda ultra ancha y la Fábrica 
Inteligente. En los informes de la asamblea quedó evidenciado que 
el Consorcio de la Mecatrónica y de la Industria 4.0 (del cual forma 
parte Valtellina) que tiene sede en el polo científico-tecnológico del 
Kilometro Rosso está creciendo constantemente, y es hoy una de 
las organizaciones más dinámicas del sector en Italia y una de las 
principales de Europa. Recordemos que Cesare Valtellina también 
forma parte del Consejo Directivo de AFIL – Asociación Fábrica 
Inteligente Lombardía. 

EL CONSORCIO CRECE EN SOCIOS, 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
Durante la Asamblea del Consorcio Intellimech se informó a 
los Socios sobre los resultados alcanzados en 2018 y fueron 
presentados los programas 2019. El Consorcio está experimentando 
una fase de gran expansión ya sea por el número de socios que por 
las actividades que desarrolla en todos los niveles: investigación, 
intercambio de experiencias técnicas, proyectos que ya están en 
marcha y otros que están por comenzar.

DESPIERTA GRAN INTERÉS EL PROYECTO DE 
RECONOCIMIENTO DE OBJETOS  DESARROLLADO POR 
VALTELLINA-INTELLIMECH
Uno de los proyectos colaborativos de investigación dirigido por 
Valtellina dentro del Consorcio Intellimech, que comenzó en 2018 y 
que todavía está siendo desarrollado, que despierta mayor interés 
es el de “reconocimiento de objetos”, es decir la reutilización de una 
red CNN (Convolutional Neural Network) para enseñarle a la misma 
red a identificar determinados elementos en una fotografía o en 
un vídeo. Se trata de un algoritmo denominado “supervisionado”, 
que permite asociar a cada imagen un determinado punto de 
interés. Por ejemplo un objeto como un casco de seguridad usado 
por trabajadores dentro de un obrador; de esta manera se tiene la 
posibilidad de saber si en ese escenario están siendo respetadas 
determinadas condiciones de seguridad preventiva. 
El desarrollo tecnológico del sistema elaborado por Valtellina junto 
con el equipo de investigación Intellimech, permite darle a un 
dataset la capacidad de “identificar” de manera precisa, obteniendo 
clasificaciones detalladas y sin márgenes de error. Se trata de un 
sistema de segunda generación especialmente evolucionado, tan 
confiable como versátil. 
Por lo tanto los resultados del proyecto de Reconocimiento ya están 
disponibles para poder pasar a una fase concretamente aplicativa, 
con la que Valtellina e Intellimech piensan contar pronto con un 
producto original y de inmediata utilidad.

NOMINE

Durante le relazioni assembleari 
è stato evidenziato come il 
Consorzio della meccatronica 
e dell’industria 4.0  (al quale 
Valtellina fa parte) e che ha 

la sede al polo Scientifico-
Tecnologico del Kilometro Rosso 
sta crescendo costantemente 
e si propone come la realtà più 
dinamica in Italia nel settore, 

Cesare Valtellina, 
Amministratore e responsabile 
sviluppo progetti innovativi 
di Valtellina, è entrato a fare 
parte del Consiglio direttivo del 
Consorzio Intellimech. 
La nomina è avvenuta durante 
l’assemblea annuale del 
Consorzio tenutasi lo scorso 
20 febbraio. Sempre nella 
assemblea è stato eletto 
l’intero consiglio direttivo e 
riconfermato il Presidente, 
Gianluigi Viscardi.  L’ingresso 
di Cesare Valtellina nel 
consiglio direttivo è una nuova, 
significativa testimonianza 
di come l’azienda guarda con 
sempre maggiore attenzione ai 
temi, le richieste e le opportunità 
di Industry 4.0, Internet of 
Things e l’integrazione fra 
Telecomunicazioni, reti in 
banda ultralarga e le necessità 
della Smart Manufacturing. 

una delle prime anche in Europa. 
Ricordiamo che Cesare Valtellina 
fa parte anche del Consiglio 
Direttivo di AFIL – Associazione 
Fabbrica Intelligente Lombardia.

IL CONSORZIO CRESCE 
IN SOCI, PROGETTI E 
ATTIVITÀ
Nel corso della Assemblea del 
Consorzio Intellimech sono 
stati riassunti ai Soci i risultati 
operativi conseguiti nel 2018 e 
presentati i programmi 2019. 
Il Consorzio vive una fase di 
grande espansione sia a livello 
di numero di soci, sia per quanto 
riguarda le attività, ad ogni 
livello: ricerca, interscambio di 
esperienze tecniche, progetti già 
in corso e in corso di avvio. 

LA NOMINA 
UFFICIALIZZATA 
NELL’ASSEMBLEA 
ANNUALE DEL 
CONSORZIO. 
UNA NUOVA, 
IMPORTANTE 
TESTIMONIANZA 
DELL’ATTENZIONE 
VALTELLINA PER IL 4.0

CESARE VALTELLINA 
ENTRA NEL 

CDA INTELLIMECH

LE AREE DI INTERESSE PREVALENTE TRA I SOCI INTELLIMECH

GRANDE INTERESSE
PER IL PROGETTO DI 
OBJECT DETECTION 
VALTELLINA-
INTELLIMECH 
Fra le attività collaborative di ricer-
ca condotte da Valtellina all’interno 
del Consorzio Intellimech iniziate 
nel 2018 e in corso di sviluppo 
particolare interesse ha suscitato il 
progetto di “object detection”, vale 
a dire come riutilizzare una propria 
rete CNN (Convolutional Neural 
Network) per insegnare alla rete 
stessa a riconoscere determinati 
elementi di un’immagine video-fo-
tografica. Si tratta di un algoritmo 
detto “supervisionato”, capace di 
associare ad ogni immagine  un 
focus di interesse. Ad esempio 
un oggetto come un casco di 
sicurezza indossato da lavoratori 
all’interno di un cantiere; in pratica 
si ha così la possibilità di sapere se 
in quello scenario sono rispet-
tate determinate condizioni di 
sicurezza preventiva.  Lo sviluppo 
tecnologico del sistema, elaborato 
da Valtellina in collaborazione 
con il team di ricerca Intellimech, 
permette di trasferire la capacità 
di “riconoscimento” al dataset 
in modo preciso, determinando 
classificazioni accurate e senza 
margini di errori. Si tratta di un 
sistema di seconda generazione 
particolarmente evoluto, tanto 
affidabile quanto versatile. I risul-
tati del progetto di Detection sono 
quindi ora a disposizione per pas-
sare ad una fase concretamente 
applicativa, con la quale Valtellina 
e Intellimech prevedono di avere 
presto a disposizione un prodotto 
originale e di immediata utilità.

Cesare Valtellina

PORTUGUÊS

CESARE VALTELLINA ENTRA  
NO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO INTELLIMECH
A nomeação foi oficializada por ocasião da assembleia 
anual do consórcio.  Um novo, importante sinal da 
atenção da Valtellina para o 4.0
Cesare Valtellina, Administrador e responsável desenvolvimento 
projetos inovadores da Valtellina, entrou no Conselho Diretivo 
do Consórcio Intellimech.  A nomeação aconteceu por ocasião 
da assembleia anual do Consórcio, que aconteceu no último dia 
20 de fevereiro. Na mesma assembleia foi eleito o Conselho de 
Administração como um todo, e foi confirmado o seu Presidente, 
Gianluigi Viscardi.  O ingresso de Cesare Valtellina no Conselho 
de Administração representa uma nova, significativa prova da 
maneira como a empresa olha com atenção a cada vez maior para 
os temas, as demandas e as oportunidades de Industry 4.0, Internet 
of Things e a integração entre Telecomunicações, redes de ultra 
banda larga e as necessidades da Smart Manufacturing. Durante os 
trabalhos da assembleia, foi sublinhada a forma como o Consórcio 
da mecatrônica e da Indústria 4.0  (do qual a Valtellina faz parte), 
que tem sua sede sita no polo Científico-Tecnológico do "Kilometro 
Rosso", venha crescendo constantemente, se propondo como a 
realidade mais dinâmica do setor na Itália (sendo uma das primeiras 
também ao nível europeu). Vale lembrar que Cesare Valtellina faz 
parte ainda do Conselho Diretivo da AFIL – Associação Fábrica 
Inteligente Lombardia.

O CONSÓRCIO CRESCE EM TERMOS DE SÓCIOS, 
PROJETOS E ATIVIDADES
No curso da Assembleia do Consórcio Intellimech, foi apresentado 
aos Sócios um resumo dos resultados operacionais atingidos em 
2018, e foram explanados os programas para 2019. O Consórcio vem 
atravessando uma fase de grande expansão tanto em termos de 
número dos sócios, quanto pelo que diz respeito às atividades, em 
todos os níveis: pesquisa, intercâmbio de experiências técnicas, 
projetos que já estão em andamento e projetos prestes a começarem. 

GRANDE INTERESSE PARA O PROJETO DE "OBJECT 
DETECTION" VALTELLINA-INTELLIMECH 
Entre as atividades colaborativas de pesquisa conduzidas pela 
Valtellina no âmbito do Consórcio Intellimech, que iniciaram em 2018 
e ainda em fase de desenvolvimento, certo interesse foi despertado 
pelo projeto de “object detection”, ou seja, como reutilizar uma 
rede própria CNN (Convolutional Neural Network) para ensinar-lhe 
a reconhecer determinados elementos de uma imagem vídeo-
fotográfica. Se trata de um algoritmo chamado de “supervisionado”, 
capaz de associar a cada imagem um foco de interesse. Por 
exemplo, um objeto como um capacete de segurança utilizado pelos 
trabalhadores que atuam em um canteiro de obra; dessa forma, 
existe a possibilidade de saber se naquele determinado cenário 
venham sendo respeitadas determinadas condições de segurança 
preventiva. 
O desenvolvimento tecnológico do sistema, elaborado pela Valtellina 
em parceria com a equipe de pesquisa Intellimech, faz com que 
seja transferida a capacidade de “reconhecimento” ao dataset de 
maneira precisa, determinando classificações detalhadas e sem 
qualquer margem de erro. Trata-se de um sistema de segunda 
geração particularmente evoluído, tanto confiável quanto versátil. 
Destarte, os resultados do projeto de detecção estão agora 
disponíveis de modo a poder passar para uma fase concretamente 
aplicativa, com a qual Valtellina e Intellimech preveem poder ter 
logo à disposição um produto original e de imediata utilidade.



ESPAÑOL

CONCURSO 3W
(WEB-WEBINAR-WORK)
IDEAS JÓVENES PARA COMUNICAR MEJOR.
El concurso de ideas 3w está destinado a academias de arte y escuelas de 
comunicación visual y solicita a los estudiantes que diseñen soluciones e 
instrumentos para favorecer y optimizar el diálogo dentro de consorcios de 
empresas y distritos tecnológicos. Valtellina nuevamente es uno de los tutores 
del proyecto.
Los consorcios de empresas y los distritos tecnológicos se nutren ante todo de relaciones, 
diálogos y “contaminaciones”. Por lo tanto la comunicación es parte integral de su misión y es 
un aspecto fundamental para su actividad. A partir de estas reflexiones surge el Concurso 3W 
que lanza el desafío creativo a los estudiantes de un grupo de Academias de Arte y Escuelas 
de Comunicación Visual. En total el Concurso 3W involucrará a más de 200 estudiantes y a sus 
profesores. El Concurso nace de una idea de Phoenix Informatica Srl, con la participación de 
Balluff Automation Srl y de Valtellina SpA. 
Todas las empresas que promueven el proyecto son miembros del Consorcio Intellimech 
que tiene su sede en el Kilometro Rosso Innovation District. Por eso no es casual que estén 
interesadas en patrocinar la manifestación. El Concurso 3W solicita a los participantes que 
realicen proyectos que persigan dos objetivos: fomentar la notoriedad (institucional) de parques 
tecnológicos-científicos y de consorcios de empresas; favorecer, implementar y optimizar la 
comunicación interna de dichas estructuras organizacionales.  
Los ámbitos de creatividad pueden ser tanto off-line como on-line. El bando del concurso 
establece que los trabajos tienen que ser presentados antes del 30 de abril de 2019. Los premios 
(becas) serán entregados a las escuelas: una beca por cada una de las instituciones escolares 
que participan. Para seleccionar los trabajos ganadores se creará una Comisión de evaluación 
que estará compuesta por las empresas promotoras y patrocinadoras y por un representante de 
cada institución académica que participa en el Concurso 3W.  
Los premios serán entregados a las escuelas y a los alumnos durante una ceremonia de 
premiación que se desarrollará antes del mes de junio.
 

ESPAÑOL

VALTELLINA SE ASOCIÓ A AIDI 
ASOCIACIÓN ITALIANA DE ILUMINACIÓN 
Aidi desarrolla una constante acción de información técnico-científica para la 
difusión del conocimiento de temáticas relacionadas con la iluminación y tiene 
como “misión” divulgar y promover la “cultura de la luz”.
Este año AIDI cumple 60 años ya que fue fundada en 1959, y para la ocasión se organizó una 
ceremonia que tuvo lugar el viernes 29 de marzo en el Palazzo Turati de Milán.
Valtellina fue invitada a la ceremonia y participó con satisfacción en un momento de fiesta 
que también fue positivo desde el punto de vista de las relaciones públicas teniendo en 
cuenta las actividades previstas para el año 2019. Hay que subrayar que Valtellina ha firmado 
un acuerdo para ser Patrocinador “Silver” de AIDI en el concurso “Start up – Light up” que se 
realizará en el marco del próximo congreso nacional de la Asociación que comenzará a fin de 
año y que tendrá la ceremonia de premiación durante el próximo congreso nacional en mayo 
de 2020. 
Cabe recordar que AIDI desempeña un rol importante en el ámbito político/institucional 
teniendo en cuenta las actividades que desarrolla, su participación en los principales grupos 
de trabajo a nivel nacional, y el prestigio de los socios que la componen entre los que se 
encuentran GEWISS, A2A, IREN, AGSM, ACEA, ENEL, además de los principales productores de 
lámparas a nivel nacional e internacional. 
Por todo esto AIDI tiene como objetivo principal la difusión del conocimiento de todos los 
aspectos relacionados con la iluminación y la promoción del estudio y la investigación, para 
favorecer el desarrollo de la innovación y de las nuevas tecnologías. La Asociación está 
presente en todo el territorio italiano a través de numerosas Sedes que tienen como objetivo 
consolidar el concepto de calidad y valorizar cada región a través de la cultura de la luz. De 
esta manera la Asociación acompaña desde su nacimiento, la historia y la imagen de sus 
asociados que representan los principales protagonistas de todo el sector de la iluminación: 
empresas, arquitectos, ingenieros, diseñadores de iluminación, docentes y amantes de las 
luces, que con su empeño y competencia contribuyen al desarrollo y al crecimiento de la 
Asociación. 
 

PORTUGUÊS

CONCURSO 3W
(WEB-WEBINAR-WORK)
IDEIAS JOVENS PARA FAZER COMUNICAR MELHOR 
Direcionado a academias de arte e escolas de comunicação visual, o concurso 
de ideias 3w solicita os estudantes para que venham a projetar soluções e 
instrumentos voltados a favorecer e otimizar o diálogo no âmbito de consórcios 
de empresas e distritos tecnológicos. A Valtellina é, mais uma vez, um dos 
agentes que desempenham a função de orientador no âmbito da iniciativa. 
Consórcios de empresas e distritos tecnológicos vivem antes de mais nada de diálogos e 
“contaminações”.  Portanto, a comunicação é parte integrante de sua missão, revelando-se um 
elemento fundamental para suas atividades. A partir de tais considerações, nasce o Concurso 
3W, que propõe o desafio criativo aos estudantes de uma seleta lista de Academias de Arte e de 
escolas de comunicação visual. No total, o Concurso 3W vai envolver mais de 200 estudantes, 
com seus professores. O Concurso nasce a partir de uma ideia da Phoenix Informatica Srl, com a 
participação da Balluff Automation Srl e da Valtellina SpA. 
Todos os sujeitos promotores fazem parte do Consórcio Intellimech, cuja sede é situada junto 
ao "Kilometro Rosso Innovation District". Não é um acaso que essas duas realidades tenham 
oferecido seu patrocínio ao concurso. O concurso 3W prevê que os participantes realizem projetos 
voltados para duas finalidades: desenvolver a notoriedade (institucional) de parques tecnológicos-
científicos e de consórcios de empresas; favorecer, implementar e otimizar a comunicação 
interna. Os âmbitos da criatividade podem abranger tanto o campo do off line quanto o do on line. 
O edital do concurso pede que os projetos sejam apresentados dentro do prazo do dia 30 de abril 
de 2019. Os reconhecimentos (bolsas de estudo) serão dados às escolas: uma bolsa de estudo para 
cada uma das realidades formativas que foram convidadas a participar.  
Para escolher os trabalhos a serem premiados, será instituída uma Banca Examinadora ad hoc, 
composta tanto pelos sujeitos promotores e patrocinadores, quanto por um representante de 
cada uma das realidades formativas que participaram do Concurso 3W. Os reconhecimentos serão 
entregues às escolas e a cada um dos estudantes, por ocasião de uma cerimônia de premiação que 
irá acontecer até o próximo mês de junho.

PORTUGUÊS

A VALTELLINA É ASSOCIADA "AIDI" 
ASSOCIAÇÃO ITALIANA DE ILUMINAÇÃO
"Aidi" desenvolve uma ação constante de informação técnico-científica para 
a difusão do conhecimento das temáticas atreladas à iluminação, e tem como 
“mission” a divulgação e promoção da “cultura da luz”. 
Em 2019 a AIDI está fazendo 60 anos desde a data de sua fundação (que se deu em 1959), 
recorrência que foi comemorada na sexta-feira dia 29 de março com uma cerimônia que 
aconteceu no Palácio Turati em Milão. A Valtellina foi convidada e participou do evento com 
grande satisfação, tratando-se de um momento de festa e ainda de importantes relações 
públicas, também em previsão das atividades programadas para 2019. 
Há de se salientar a esse propósito que a Valtellina fechou um acordo pelo qual irá ser 
patrocinador “Silver” da AIDI no concurso “Start up – Light up”, por ocasião do próximo 
congresso nacional da Associação que irá começar no final do ano, cuja cerimônia de 
premiação vai acontecer durante o próximo congresso nacional, em maio de 2020. Cabe 
ressaltar o fato de que a AIDI desempenha um papel de particular relevância também no âmbito 
político/institucional, tanto em razão das atividades e de sua participação nas principais 
mesas redondas ao nível nacional, assim como em virtude de seus sócios (dentre eles, figuram 
também a GEWISS, A2A, IREN, AGSM, ACEA, ENEL, além dos principais fabricantes de lâmpadas 
ao nível nacional e internacional).  
Por esse motivo a AIDI tem como seu principal objetivo a difusão do conhecimento de todos 
os aspectos atrelados à iluminação e a promoção do estudo e da pesquisa, a fim de favorecer 
o desenvolvimento da inovação e das novas tecnologias. Marcando sua presença no território 
nacional com diversas Seções Territoriais que têm o escopo de viabilizar e favorecer a 
consolidação do conceito de qualidade e a valorização da respectiva região através da cultura 
da luz, a Associação é desde sempre testemunha, desde a sua fundação, da história e da 
imagem de seus associados, que representam todos os protagonistas principais do setor da 
iluminação como um todo: empresas, arquitetos, engenheiros, lighting designers, utilities, 
docentes e cultores da luz que com seu comprometimento e sua competência contribuem ao 
desenvolvimento e ao crescimento da Associação.
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LA CULTURA DELLA LUCE SCUOLA & IDEE

Consorzi di imprese e distretti tecnologici vivono prima di tutto di 
relazioni, di dialoghi e “contaminazioni”.  
La comunicazione è quindi parte integrante della loro mission 
e fondamentale per la loro attività. Da queste considerazioni 
scaturisce il Concorso 3W, che lancia la sfida creativa agli 
studenti di una selezionata rosa di Accademie d’Arte e scuole 
di comunicazione visiva. Complessivamente il Concorso 3W 
coinvolgerà oltre 200 studenti con i loro docenti. 
Il Concorso nasce da un’idea di Phoenix Informatica Srl, con la 
partecipazione di Balluff Automation Srl e Valtellina SpA. Tutti i 
soggetti promotori fanno parte del Consorzio Intellimech, che ha 
sede presso Kilometro Rosso Innovation District. Non a caso queste 
due realtà hanno dato il loro patrocinio al concorso.  Il concorso 
3W chiede ai partecipanti di realizzare progetti finalizzati a due 

obiettivi: sviluppare la notorietà (istituzionale) di parchi tecnologici-
scientifici e di consorzi di Imprese; favorire, implementare e 
ottimizzare la  comunicazione interna. Gli ambiti della creatività 
possono spaziare dall’off line all’on line.  Il bando del concorso chiede 
di presentare gli elaborati entro il 30 aprile 2019. 
I riconoscimenti (borse di studio) saranno assegnati alle scuole: una 
borsa di studio per ogni singola realtà formativa invitata a partecipare.  
Per scegliere i lavori da premiare sarà istituita un’apposita 
Commissione di verifica, composta sia dei soggetti promotori e 
patrocinatori, sia da un rappresentante di ogni realtà formativa che ha 
partecipato al Concorso 3W. 
I riconoscimenti saranno consegnati alle scuole e ai singoli allievi nel 
corso di una cerimonia di premiazione che si terrà entro il prossimo 
mese di giugno.

Concorso  3W
(Web-Webinar-Work)
idee giovani per fare 
comunicare meglio 
RIVOLTO AD ACCADEMIE D’ARTE E SCUOLE 
DI COMUNICAZIONI VISIVE, IL CONCORSO 
DI IDEE 3W SOLLECITA GLI STUDENTI A 
PROGETTARE SOLUZIONI E STRUMENTI 
PER FAVORIRE E OTTIMIZZARE IL DIALOGO 
ALL’INTERNO DI CONSORZI DI IMPRESE E 
DISTRETTI TECNOLOGICI. VALTELLINA È 
NUOVAMENTE FRA I TUTOR  DELL’INIZIATIVA. 

Quest’anno AIDI compie 60 anni dalla sua 
fondazione avvenuta nel 1959, ricorrenza che 
è stata  festeggiata venerdì 29 Marzo con una 
cerimonia presso Palazzo Turati a Milano. 
Valtellina è stata invitata all’evento ed ha 
partecipato con soddisfazione ad un momento di 
festa ma anche di importanti relazioni pubbliche, 
in previsione anche delle attività che sono 
previste nel corso del 2019. 
Da sottolineare a questo proposito che Valtellina 
ha stipulato un accordo che la vedrà Sponsor 
“Silver” di AIDI nel concorso “Start up – Light up” 
in occasione del prossimo congresso nazionale 
della Associazione che partirà a fine anno e la 

cui cerimonia di premiazione si svolgerà durante 
il prossimo congresso nazionale nel maggio del 
2020. Da ricordare come AIDI ricopre un ruolo 
di particolare rilievo nell’ambito anche politico/
istituzionale, sia per le attività e i coinvolgimenti 
della stessa nei principali tavoli di lavoro a 
livello nazionale, ma anche per i soci che la 
costituiscono fra cui anche GEWISS, A2A, IREN, 
AGSM, ACEA, ENEL X oltre che ai principali 
costruttori di lampade a livello nazionale e 
internazionale. 
Per questo AIDI ha come scopo principale la 
diffusione della conoscenza di tutti gli aspetti 
legati all’illuminazione e la promozione dello 
studio e della ricerca, per contribuire a favorire 
lo sviluppo dell’innovazione e delle nuove 
tecnologie. 
Presente sul territorio nazionale con diverse 
Sezioni Territoriali che hanno lo scopo di favorire 
l’affermazione del concetto di qualità e la 
valorizzazione della propria regione attraverso 
la cultura della luce, l’Associazione è da sempre 
testimone, fin dalla sua costituzione, della 
storia e dell’immagine dei suoi associati che 
rappresentano tutti i principali protagonisti 
dell’intero comparto dell’illuminazione: aziende, 
architetti, ingegneri, lighting designers, utility, 
docenti e cultori della luce che con il loro 
impegno e competenza, contribuiscono allo 
sviluppo e alla crescita dell’Associazione.

VALTELLINA  
È ASSOCIATA AIDI 
Associazione Italiana  
di illuminazione

AIDI SVOLGE UNA 
COSTANTE AZIONE 
DI INFORMAZIONE 
TECNICO -SCIENTIFICA 
PER LA DIFFUSIONE
DELLA CONOSCENZA 
DELLE TEMATICHE 
LEGATE 
ALL’ILLUMINAZIONE E 
HA COME “MISSION” 
QUELLA DI DIVULGARE 
E PROMUOVERE LA 
“CULTURA DELLA LUCE”. 

Un gruppo 
di studenti che 
partecipano 
al Concorso in 
visita al Museo 
Lavazza a 
Torino. 
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R&D VALTELLINA
PROJETOS E INICIATIVAS 
EM 360 GRAUS
A atividade de pesquisa e desenvolvimento da 
empresa teve recentemente uma importante 
expansão em âmbitos setoriais e campos de ação 
diversificados, também graças à consolidação 
de importantes parcerias com universidades, 
institutos de pesquisa e consórcios. 
Indústria 4.0, Robótica, IoT, digitalizações personalizadas 
dos processos industriais, App, Inteligência artificial: são 
multíplices e todos providos de grande importância, os 
territórios onde o empenho de Pesquisa e Desenvolvimento 
da Valtellina está investindo energias e recursos, com 
resultados que ao longo desses últimos meses vêm 
sinalizando um crescimento bastante significativo, tanto 
em termos de resultados aplicativos quanto no tocante à 
concretude das perspectivas de mercado. O ano de 2018 
foi fundamental para ativar as perspectivas que devem 
caracterizar o próximo biênio.  Com uma certeza: os 
pressupostos para poder trabalhar bem já existem, mas 
agora é o momento de interceptar os melhores canais onde 
a pesquisa se torna business e faturamento, além de gerar 
valiosos diálogos técnico-científicos, e certa reputação. 
Será necessário se concentrar em primeiro lugar no mundo 
da Indústria 4.0, em especial na digitalização a cada vez 
maior dos processos operacionais (industriais e logísticos), 
e na robótica. Nossas ações atendem a cada vez mais a 
uma precisa "roadmap" que acolhe específicos pedidos 
da Indústria 4.0, confirmando ou alterando, passando-os 
para uma razoável “chave PMI”, estudos renomados feitos 
principalmente por centros de pesquisa universitários e 
por grandes empresas. No mesmo plano de concretude e 
prestígio, estamos caminhando com projetos de pesquisa 
no âmbito de sistemas inovadores para o monitoramento 
das infraestruturas e das redes "multiutility". Se insere 
nesse plano de pesquisa e experimentação também uma 
atividade significativa sobre as potencialidades das redes 
5G, conduzidas em parceria com o Politécnico de Milão.  
Em 2019 iremos acompanhar esse percurso com um 
trabalho a cada vez mais intenso também no campo da 
Internet of Things, sendo ele sinérgico ao nosso core 
business nas telecomunicações. Da mesma forma vimos 
trabalhando em cima de aplicações exclusivas direcionadas 
a campos de intervenção diversificados: indústria e 
management, com soluções originais para a gestão digital 
dos prazos, e mundo da segurança do trabalho, com 
sistemas de detecção das condições operacionais dos 
assim chamados “isolados”, ou seja, aqueles trabalhadores 
que atuam sozinhos e, dessa forma, resultam mais 
expostos à falta de ajuda em caso de acidente, incidente 
e mal-estar. É claro que seguiremos sendo hiperativos 
também no âmbito do Consórcio Intellimech, do qual 
fazemos parte há anos, através de decisões e projetos que 
serão apresentados justamente nessa edição do NoiMille, 
com um artigo ad hoc. 
Por fim, é impossível esquecer as aberturas para os novos 
mercados e os diálogos colaborativos onde se fundem 
pesquisa e comercialização das ideias e dos resultados do 
nosso R&D. 
Nesse sentido, sobressai o flórido mercado chinês, também 
graças às perspectivas crescentes de relações abertas com 
os programas econômicos com que a Itália deseja trilhar 
a assim chamada “rota da seda”. Ao mesmo tempo, iremos 
atuar para sermos capazes de aproveitar de uma maneira 
ainda mais adequada das vantagens do programa Horizon 
20.20.20., tanto em termos de financiamentos quanto para 
criarmos novos diálogos ao nível europeu. 
O mundo da pesquisa irá atravessar, no próximo biênio, uma 
fase determinante, em que a oferta de produtos conectados 
(e dos serviços relacionados) deverá abrir novos cenários 
de business, mas também novos e complexos desafios ao 
nível do management e do ponto de vista organizacional. 
Enquanto Valtellina, precisamos ser capazes de modular 
a nossa oferta com produtos ainda mais inteligentes, 
conectados, úteis, fáceis de serem introduzidos dentro das 
várias fases do processo. Enfim, deve se tratar de produtos 
capazes de habilitar novos serviços. 
O elemento com que o nosso R&D vai poder contar, é 
uma percepção a cada vez maior da necessidade dessas 
novas tecnologias 4.0. O mercado é fortemente atento e 
receptivo: cabe ao nosso time ser igualmente propositivo. 
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I&D VALTELLINA
PROYECTOS E IDEAS 
A 360 GRADOS
La actividad de investigación y desarrollo de 
la empresa recientemente se ha expandido a 
diferentes sectores y campos de acción gracias 
también a la consolidación de importantes 
colaboraciones entabladas con universidades, 
centros de investigación y consorcios.
Industria 4.0, Robótica, IdC, digitalizaciones personalizadas 
de los procesos industriales, Apps, Inteligencia Artificial: 
son múltiples y todos de gran importancia los campos en 
los que el Departamento de Investigación & Desarrollo 
Valtellina está invirtiendo energía y recursos, obteniendo 
resultados muy positivos sobre todo en estos últimos 
meses, sea desde el punto de vista aplicativo que por las 
oportunidades concretas que se manifiestan en el mercado. 
El año 2018 fue fundamental para activar las prospectivas 
que caracterizarán el próximo bienio. 
Somos conscientes de que las bases para hacer bien las 
cosas están listas pero que ahora ha llegado el momento 
de identificar los mejores canales para que la investigación 
genere negocios y rentabilidad, además de establecer 
prestigiosos vínculos técnicos-científicos que otorgan 
reputación. Será fundamental concentrarse antes todo 
en el mundo de la Industria 4.0, especialmente en la 
cada vez mayor digitalización de los procesos operativos 
(industriales y logísticos) y en la robótica. 
Nuestras acciones siguen una precisa hoja de ruta que 
acoge las demandas específicas de la Industria 4.0, 
confirmando o reformulando en “clave PyME” valiosos 
estudios realizados por centros de investigación 
universitarios y de grandes empresas.
Desde esta misma perspectiva, siempre tratando de ser 
concretos y de estar a la vanguardia, estamos desarrollando 
proyectos de investigación en el ámbito de innovadores 
sistemas para el monitoreo de las infraestructuras y 
de las redes multiuso. En este marco de investigación 
y experimentación se encuadra también un importante 
trabajo que analiza las potencialidades de las redes 5G, 
realizado en colaboración con la Universidad Politécnica de 
Milán. En 2019 acompañaremos estos estudios con cada vez 
más trabajos vinculados con el campo IdC, que es sinérgico 
con nuestro negocio central en las telecomunicaciones. 
Además estamos desarrollando exclusivas aplicaciones 
destinadas a diferentes ámbitos: industria y administración, 
proponiendo soluciones originales para la gestión digital 
de los plazos de vencimiento; el mundo de la seguridad 
laboral, con sistemas de relevación de las condiciones de 
trabajo de los denominados “solitarios”, es decir personas 
que trabajan en situación de aislamiento y que están 
más expuestas a la falta de ayuda en caso de infortunios, 
accidentes o malestares. Obviamente seguiremos 
trabajando activamente también dentro del Consorcio 
Intellimech del cual somos miembros desde hace tiempo, 
con decisiones y proyectos que presentamos justamente 
en un artículo de esta edición de NoiMille. Por último es 
imposible olvidar la apertura hacia nuevos mercados y 
relaciones comerciales donde se fusionan investigación y 
comercialización de las ideas y de los resultados de nuestro 
Departamento I&D. En este sentido sobresale el floreciente 
mercado chino impulsado por las crecientes prospectivas 
de buenas relaciones y programas económicos con los 
que Italia desea emprender la llamada “ruta de la seda”. Al 
mismo tiempo trabajamos para ser capaces de aprovechar 
mejor las ventajas del programa Horizon 20.20.20., desde 
el punto de vista del financiamiento pero también para 
instaurar nuevas relaciones a nivel europeo. El mundo de la 
investigación en el próximo bienio experimentará una fase 
crucial, en la que la oferta de productos conectados (y de 
servicios interrelacionados) crearán nuevas oportunidades 
de negocios pero al mismo tiempo nuevos y complejos 
desafíos empresariales y organizativos. Valtellina debe ser 
capaz de modular su oferta orientándose hacia productos 
cada vez más inteligentes, interconectados, útiles, fáciles 
de insertar en la cadena de proceso y que puedan habilitar 
nuevos servicios. Una de las ventajas con las que podrá 
contar nuestro Departamento I&D es que cada vez hay 
una mayor percepción de la necesidad de las nuevas 
tecnologías 4.0. El mercado está interesado y abierto 
a nuevas soluciones: ahora es necesario que nuestro 
equipo sea lo suficientemente proactivo como para saber 
aprovechar al máximo las oportunidades.

RICERCA E SVILUPPO

progetti e 
iniziative a 
360 gradi
L’ATTIVITÀ DI RICERCA E 
SVILUPPO DELL’AZIENDA 
HA RECENTEMENTE FATTO 
REGISTRARE UNA NOTEVOLE 
ESPANSIONE IN AMBITI 
SETTORIALI E CAMPI D’AZIONE 
DIVERSIFICATI, GRAZIE ANCHE 
AL CONSOLIDAMENTO 
DI IMPORTANTI 
COLLABORAZIONI CON 
UNIVERSITÀ, ISTITUTI DI 
RICERCA E CONSORZI. 

Industria 4.0, Robotica, IoT, digitalizzazioni 
personalizzate dei processi industriali, App, 
Intelligenza artificiale: sono molteplici e 
tutti di grande importanza i territori dove 
l’impegno di Ricerca & Sviluppo Valtellina 
sta investendo energie e risorse, con 
risultati che proprio in questi ultimi mesi 
hanno messo in luce una crescita molto 
significativa, sia in termini di risultati 
applicativi sia per concretezza delle 

prospettive di mercato. L’anno 2018 è stato 
fondamentale per attivare le prospettive 
che caratterizzeranno il prossimo biennio. 
Con una consapevolezza: le basi per 
far bene ci sono, ma ora è il momento 
di intercettare i canali migliori dove la 
ricerca diventa business e fatturato, oltre 
a generare autorevoli dialoghi tecnico-
scientifici e reputation. Sarà d’obbligo 
concentrarsi prima di tutto sul mondo di 
Industria 4.0, in particolare sulla sempre 
maggiore digitalizzazione dei processi 
operativi (industriali e logistici) e sulla 
robotica. Le nostre azioni rispondono 
sempre più ad una precisa roadmap che 
accoglie richieste specifiche dell’Industria 
4.0, confermando o rimodulando in una 
ragionevole “chiave PMI” autorevoli studi 

condotti soprattutto da 
centri di ricerca universitari 
e grandi imprese. 
Sullo stesso piano di concretezza 
e autorevolezza ci stiamo muovendo 
con progetti di ricerca nell’ambito di 
innovativi sistemi per il monitoraggio 
delle infrastrutture e delle reti multiutility. 
Rientra in questo piano di ricerca e 
sperimentazione anche una significativa 
attività sulle potenzialità delle reti 5G, 
condotta in collaborazione con il Politecnico 
di Milano.  Nel 2019 a questo percorso 
affiancheremo anche un sempre maggiore 
lavoro nel campo IoT, sinergico al nostro 
core business nelle telecomunicazioni. 
Così come stiamo lavorando su esclusive 
applicazioni che si rivolgono a campi 

d’intervento diversificati: industria e 
management, con soluzioni originali per la 
gestione digitale delle scadenze, e mondo 
della sicurezza sul lavoro, con sistemi 
di rilevazione delle condizioni operative 
dei cosiddetti “singolisti”, vale a dire quei 
lavoratori che operano da soli e sono più 
esposti alla mancanza di aiuto in caso di 
infortuni, incidenti e malesseri. 
Chiaramente continueremo ad essere 
iperattivi anche all’interno del Consorzio 
Intellimech, del quale facciamo parte 
da tempo, con decisioni e progetti che 
presentiamo proprio in questo numero di 
NoiMille in un apposito articolo. Impossibile 
infine dimenticare le aperture verso nuovi 
mercati e dialoghi collaborativi dove si 
fondono ricerca e commercializzazione 
delle idee e dei risultati del nostro R&D. In 
tal senso spicca il fiorente mercato cinese, 
grazie anche alle crescenti prospettive di 
relazioni aperte con i programmi economici 
con i quali l’Italia desidera percorrere la 
cosiddetta “via della seta”. Nello stesso 
tempo opereremo per essere in grado 
di intercettare ancora meglio i vantaggi 
del programma Horizon 20.20.20., sia in 
termini di finanziamenti sia per creare nuovi 
dialoghi a livello europeo. 
Il mondo della ricerca nel prossimo biennio 
vivrà una fase cruciale, in cui l’offerta di 
prodotti connessi (e dei servizi correlati) 
apriranno nuovi scenari di business, ma 
anche nuove e complesse sfide manageriali 
e organizzative. Come Valtellina dobbiamo 
essere in grado di modulare la nostra 
offerta su prodotti ancora più intelligenti, 
connessi, utili, facili da fare entrare nelle 
filiere di processo. In grado di abilitare 
nuovi servizi. Quello su cui potrà contare 
il nostro R&D è una sempre maggiore 
percezione della necessità di queste nuove 
tecnologie 4.0. Il mercato è decisamente 
attento e ricettivo: sta al nostro team 
essere altrettanto propositivo. 

R&D VALTELLINA

INDUSTRIA 4.0
ROBOTICA

PROCESSI 
INDUSTRIALI

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE
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SMART HOME  
SPEAKER
IL PROGRESSO IOT
PARLA CHIARO

L’OSSERVATORIO INTERNET OF THINGS DEL 
POLITECNICO DI MILANO, DEL QUALE FA PARTE 
ANCHE VALTELLINA, HA PROMOSSO UN EVENTO 
DI APPROFONDIMENTO SUL TEMA DI NUOVI 
DISPOSITIVI DI GESTIONE IT E IOT IN AMBIENTI 
DOMESTICI. 

opportunità offerte dalle nuove soluzioni 
IoT per la casa, perdendo terreno nei 
confronti di retailer (tradizionali e online), 
produttori, assicurazioni, utility e telco, che 
insieme valgono ormai il 50% del mercato. 
Si intravedono tuttavia alcuni segnali di 

Fra le più importanti tendenze del 2018 
spicca la crescita di offerta e di attenzione 
del mercato per gli Smart Home Speaker: 
i cosiddetti OTT (Over-The-Top) sono stati 
sostenuti dai principali brand presenti 
sul mercato con importanti iniziative 
di marketing. Alle dinamiche di questo 
scenario e delle prospettive che apre 
a livello sociale oltre che tecnologico, 
è stato dedicato l’apposito convegno 
“Smart home: senti chi parla”, organizzato 
dall’Osservatorio Internet of Things del 
Politecnico di Milano lo scorso 15 febbbraio. 
Il Convegno è stato un evento ideale per 
presentare i numeri del mercato Smart 
Home in Italia e all’estero, le principali 
novità tecnologiche, la prospettiva dei 
consumatori italiani e gli impatti in 
termini di Cyber Security e nuovi algoritmi 
di Intelligenza Artificiale che stanno 
prendendo piede in questo mercato. 
Specifici focus sono stati dedicati a vari 
temi, fra cui l’evoluzione del mercato in 
uno scenario competitivo e lo sviluppo 
dei canali di vendita. Dal punto di vista 
tecnico  particolarmente significativi i dati 
presentati sulla evoluzione dei protocolli di 
comunicazione short-range e l’impatto dei 
nuovi algoritmi di intelligenza Artificiale e 
della Cyber Security.

“Il mercato delle soluzioni per la casa 
intelligente cresce a un ritmo molto elevato, 
trainato dallo sbarco in Italia degli Smart 
Home Speaker che, oltre a generare buoni 
volumi di vendita, hanno anche trascinato le 
vendite di tutto il comparto – ha affermato 
Angela Tumino, Direttore dell’Osservatorio 
Internet of Things -. La filiera tradizionale 
dei produttori e installatori non è stata per 
il momento in grado di sfruttare appieno le 

maggiore integrazione per il futuro”.
 “Nonostante i grandi passi in avanti, 
rimangono ancora numerose barriere da 
superare – ha commentato Giulio Salvadori, 
Direttore dell’Osservatorio Internet of 
Things -. In primo luogo la comunicazione 

ai consumatori delle reali potenzialità di 
utilizzo degli oggetti smart, cresciuta molto 
con l’ingresso nel mercato degli OTT, ma 
ancora non adeguata se guardiamo agli 
altri produttori e ai piccoli brand. Bisogna 
poi lavorare sulla formazione degli addetti 
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SMART HOME SPEAKER
LA EVOLUCIÓN IDC HABLA 
CLARO. 
La edición 2018-219 del observatorio internet 
de las cosas cuenta con la colaboración de la 
universidad politécnica de milán y del iot lab, y 
con el patrocinio de importantes empresas del 
sector it y tlc, entre ellas Valtellina.
Entre las tendencias más importantes de 2018 sobresale 
el crecimiento de la oferta y el interés de mercado por 
los altavoces para Casas Inteligentes: los llamados OTT 
(Over-The-Top) fueron impulsados por las principales 
marcas presentes en el mercado a través de importantes 
campañas de márketing. La evolución de este ámbito y las 
oportunidades que abre a nivel social y tecnológico fueron 
los temas centrales del Convenio “Casa Inteligente: mira 
quién habla” organizado por el Observatorio de Internet 
de las Cosas de la Universidad Politécnica de Milán el 
pasado 15 de febrero. El Convenio fue el contexto ideal 
para presentar las estadísticas del sector Casa Inteligente 
en Italia y en el exterior, las principales novedades 
tecnológicas, las tendencias de los consumidores 
italianos, los sistemas de Seguridad Informática y los 
nuevos algoritmos de Inteligencia Artificial que están 
empezando a surgir en este mercado. Fueron analizados 
diferentes temas, entre ellos las evolución del mercado 
en un escenario competitivo y el desarrollo de los canales 
de venta. Desde el punto de vista técnico son importantes 
los datos que fueron presentados sobre la evolución de 
los protocolos de comunicación para corta distancia y el 
impacto de los nuevos algoritmos de Inteligencia Artificial 
y de Ciberseguridad.
El mercado de las soluciones para la casa inteligente 
crece a un ritmo muy elevado, impulsado por el 
desembarco en Italia de los Altavoces para Casas 
Inteligentes que además de generar un buen volumen 
de venta han impulsado las ventas de todo el sector –lo 
afirma Angela Tumino, Directora del Observatorio Internet 
de las Cosas-. La cadena tradicional de productores e 
instaladores todavía no ha sido capaz de aprovechar 
al máximo las oportunidades ofrecidas por las nuevas 
soluciones IdC para la casa, perdiendo terreno frente 
a minoristas (venta tradicional u on-line), productores, 
compañías de seguros, servicios públicos y empresas de 
telecomunicaciones, que en conjunto suman el 50% del 
mercado. Sin embargo, se ven algunos signos de mayor 
integración para el futuro”. 
“A pesar de los grandes avances, todavía hay que superar 
muchas barreras - comentó Giulio Salvadori, Director del 
Observatorio de Internet de las Cosas-. En primer lugar, 
la comunicación a los consumidores, saber explicarles 
cuáles son las reales potencialidades del uso de los 
objetos inteligentes, aspecto que mejoró mucho con la 
entrada en el mercado de los OTT pero que aún no es 
adecuado si observamos a los otros productores y a 
las pequeñas marcas. También hay que trabajar en la 
capacitación del personal de instalación y de venta ya que 
muchas veces no sabe proporcionar un soporte adecuado 
al usuario, o no lo informa sobre la oferta de importantes 
servicios que se habilitan mediante los objetos 
conectados. Otro desafío para las empresas en 2019 será 
el de aprovechar la enorme cantidad de datos disponibles 
gracias a los objetos inteligentes y las tecnologías 
emergentes como la Inteligencia Artificial, pero al mismo 
tiempo controlar temas fundamentales como son la 
privacidad y la seguridad cibernética de los usuarios, 
que son las mayores  preocupaciones de quienes poseen 
o pretenden comprar soluciones para el hogar inteligente.”

El mercado italiano de las soluciones para la Casa 
Inteligente creció en Italia muy rápidamente en 2018, 
con un ritmo comparable o superior al de los principales 
países europeos. Pero en términos absolutos Italia se 
coloca solo delante de España (€ 300 millones, +59%), 
mientras todavía es amplia la brecha que la separa de 
Alemania (€ 1,8 mil millones, +39%), Reino Unido (€ 1,7 
mil millones, +39%) y Francia (€ 800 millones, +47%). La 
mayor cuota de mercado está relacionada con soluciones 
para la seguridad con un monto de € 130 millones, 
equivalente al 35% del mercado. En segunda posición se 
encuentra la principal novedad de 2018, los Altavoces para 
Casa Inteligentes que además de generar ventas por € 
60 millones (16% del mercado) directa o indirectamente 
han impulsado buena parte del crecimiento total. Luego 
se ubica la venta de electrodomésticos, equivalente a € 
55 millones y al 14% del total, entre los que sobresalen 
los lavarropas –conectados, controlables a través 
de Apps y dotados en algunos casos de asistencia 
vocal –que siguen impulsando las ventas del sector. Se 
amplia la oferta (algunos productores ya tienen más 
de la mitad de su gama de productos “conectados”), 
pero el uso de las funciones inteligentes es una 
hábito de solo el 25% de los usuarios que poseen un 
electrodoméstico conectado (dato que está creciendo 
respecto al 15% del año 2017). Calderas,  termóstatos 
y aire acondicionadores conectados para la gestión de 
la calefacción y de la climatización influyen en un 12% 
del mercado (aproximadamente € 45 millones), con un 
incremento debido a la creciente integración con los 
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SMART HOME SPEAKER
O PROGRESSO IOT FALA CLARO
A edição 2018-2019 do Observatório Internet 
of Things é realizada em parceria com o 
Politécnico de Milão e o IoT lab, e com o suporte 
de importantes empresas dos setores de TI 
e Telecomunicações, dentre elas a própria 
Valtellina.
Entre as mais importantes tendências de 2018, se 
destaca o crescimento de oferta e atenção do mercado 
para os "Smart Home Speakers": os assim chamados 
OTT (Over-The-Top), foram apoiados pelas principais 
marcas presentes no mercado, através de importantes 
iniciativas de marketing. Às dinâmicas desse cenário e 
das perspectivas que abre ao nível social e tecnológico, 
foi dedicado o simpósio “Smart home: veja quem fala”, 
organizado pelo Observatório Internet of Things do 
Politécnico de Milão no último dia 15 de fevereiro. Dita 
conferência foi um evento ideal para apresentar os 
números do mercado Smart Home na Itália e no exterior, 
as principais novidades tecnológicas, a perspectiva dos 
consumidores italianos e o impacto em termos de Cyber 
Security e novos algoritmos de Inteligência Artificial que 
vêm se firmando no mercado. Focos específicos foram 
dedicados a várias temáticas, dentre elas a evolução do 
mercado em um cenário competitivo e o desenvolvimento 
dos canais de venda. Do ponto de vista técnico, resultam 
particularmente significativos os dados apresentados 
sobre a evolução dos protocolos de comunicação short-
range, e o impacto dos novos algoritmos de Inteligência 
Artificial e da Cyber Security.

O mercado das soluções para a casa inteligente cresce 
com um ritmo bastante elevado, impulsionado pelo 
advento na Itália dos "Smart Home Speakers" que, além 
de gerar bons volumes de venda, acabaram também 
por puxar as vendas de todo o setor – afirmou Angela 
Tumino, Diretor do Observatório Internet of Things -. 
O processo tradicional (com seus vários estágios) de 
produtores e instaladores, não foi até hoje capaz de 
desfrutar em cheio as chances oferecidas pelas novas 
soluções IoT para a casa, ficando para trás em relação 
aos "retailers" (tradicionais e online), produtores, às 
seguradoras, utilities e companhias de telecomunicações, 
que juntas valem hoje cerca de 50% do mercado. Contudo, 
vislumbram-se alguns sinais de uma maior integração 
para o futuro”.
 “Apesar dos grandes passos à frente que foram dados, há 
ainda inúmeras barreiras a serem superadas – comentou 
Giulio Salvadori, Diretor do Observatório Internet of Things 
-. Em primeiro lugar, a comunicação aos consumidores 
das reais potencialidades de utilização dos objetos 
smart, bastante crescida com o ingresso no mercado 
dos OTT, mas ainda não adequada se olharmos para os 
outros produtores e para as pequenas marcas. Ademais, é 
preciso trabalhar em cima da formação dos responsáveis 
pela instalação e venda, que amiúde não se mostram 
capazes de fornecer um suporte idôneo ao usuário, e 
ainda em cima da oferta de serviços valiosos habilitados 
pelos objetos conectados. Um ulterior desafio para as 
empresas ao longo de 2019 será dado pela valorização 
da enorme quantidade de dados disponibilizados pelos 
objetos smart e pelas tecnologias emergentes como a 
Inteligência Artificial, e ao mesmo tempo pela gestão de 
temas fundamentais como a privacy e a cyber security 
(tratando-se de aspectos fundamentais para os usuários 
que possuem ou tem a intenção de adquirir soluções para 
a casa inteligente)”.

O mercado italiano das soluções para a Smart Home 
cresceu muito rápido em 2018, com um ritmo comparável 
ou até mesmo superior àquele dos principais países 
europeus. No entanto, em termos absolutos, a Itália de 
situa à frente apenas da Espanha (300 milhões de euros, 
+59%), enquanto é ainda ampla a distância da Alemanha 
(1,8 bilhões, +39%), do Reino Unido (1,7 bilhões, +39%) e da 
França (800 milhões, +47%). A cota maior do mercado é 
ligada às soluções para a segurança, que vale 130 milhões 
de euros, o equivalente a 35% do mercado. Na segunda 
posição encontramos a novidade principal de 2018, os 
"Smart Home Speakers", que além de gerar vendas por 60 
milhões de euros (16% do mercado), acabaram por puxar, 
direta ou indiretamente, uma boa parte do crescimento 
geral. Por pouco inferiores resultam as vendas de 
eletrodomésticos, com 55 milhões de euros (o equivalente 
a 14% do total), com destaque para as máquinas de lavar 
- conectadas, controláveis via App e em alguns casos 
providas também de assistente de voz -, que continuam 
puxando as vendas do setor. Vem se expandindo a oferta 
(alguns produtores já possuem mais da metade da gama 
“conectada”), mas a utilização das funcionalidades smart 
constitui um hábito para apenas o 25% dos usuários que 
possuem um eletrodoméstico conectado (sinalizando 
um incremento em relação ao 15% de 2017). Caldeiras, 
termostatos e condicionadores conectados para a 
gestão do aquecimento e do ar condicionado, têm uma 
incidência equivalente a 12% do mercado (cerca de 45 
milhões de euros), com um incremento devido à crescente 
integração com os assistentes de voz e à possibilidade 
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para o consumidor de obter importantes benefícios em 
termos de economia de energia e de conforto. Entre as 
demais soluções, se destacam - com um crescimento de 
+50% - aquelas para a gestão da iluminação (lampadinhas 
conectadas).

AS TECNOLOGIAS PARA A SMART HOME
As tecnologias IoT para a comunicação dos objetos 
smart em casa, são ainda muito heterogêneas, mas 
estão começando a vir à tona alguns sinais de parcial 
convergência. Dito nível de heterogeneidade é amiúde 
devido à multiplicidade de requisitos aplicativos 
demandados pelos diversos objetos conectados. 
“A dialética interna da operabilidade abre grandes 
oportunidades em termos de experiência de uso e casos 
realizáveis, sendo o verdadeiro segredo do sucesso 
da Smart Home como sistema e não como conjunto 
de objetos independentes entre si – sublinha Antonio 
Capone, Responsável Científico do Observatório Internet 
of Things -. O caminho para alcançar esse objetivo é ainda 
longo e difícil, no entanto vêm se delineando algumas 
alternativas promissoras, como a criação de consórcios 
empenhados na definição de novos ecossistemas 
aplicativos de integração ou a utilização de sistemas 
operacionais embedded, capazes de oferecer uma 
série de funcionalidades e serviços homogêneos entre 
dispositivos compatíveis e integráveis do ponto de vista 
do hardware”. 
O conceito de dialética interna de operabilidade está 
estritamente relacionado ao conceito de integração. 
Essa noção se pode declinar de acordo com diversas 
possíveis abordagens: integração local, diretamente 
entre os dispositivos inteligentes, por meio de hubs 
dedicados ou multiprotocolo; integração habilitada 
pelos assistentes de voz, que permitem ao usuário de 
interagir com os objetos smart através de uma interface 
unificada; e integração mediada pela "cloud", com a 
qual os dispositivos, por meio de oportunas interfaces 
colocadas à disposição pelas várias "clouds" proprietários, 
conseguem se integrar e criar funcionalidades comuns. 
Relacionado a isso, há ainda o tema da Inteligência 
Artificial em função habilitante o desenvolvimento de 
inúmeras aplicações para a Smart Home, capazes de gerar 
inúmeras oportunidades de business para as empresas, 
e de fornecer um suporte concreto às pessoas em suas 
próprias residências. 

CRESCIMENTO
Cresce o mercado smart home: 380 milhões de euros em 
2018, +52%

DIFUSÃO
41% Dos italianos possui ao menos um objeto smart

SEGURANÇA
51% Está preocupado com os riscos atrelados à 
privacidade e aos cyber ataques por parte de mal-
intencionados

INCREMENTO EUROPEU
A itália está entre os primeiros países europeus pelo 
que diz respeito à taxa de crescimento do mercado, mas 
resulta ainda ampla a distância em relação a países como 
a alemanha, o reino unido e a frança

UTILIZAÇÃO 
Crescem conhecimento e difusão dos objetos smart, no 
entanto o 42% de quem possui um objeto conectado não 
faz uso de suas funcionalidades mais avançadas, por não 
achá-las úteis ou por considerá-las complicadas demais.
 

asistentes vocales y a la posibilidad que el consumidor 
tiene de obtener beneficios desde el punto de vista del 
ahorro energético y del confort. Otros de los dispositivos 
que sobresalen con un crecimiento del +50% son las 
soluciones para la gestión de la iluminación (lámparas 
conectadas).

LAS TECNOLOGÍAS 
PARA LAS CASAS INTELIGENTES 
Las tecnologías IdC para la comunicación de los objetos 
inteligentes del hogar todavía son muy heterogéneos, 
pero comienzan a emerger algunas señales de parcial 
convergencia. Dicho nivel de heterogeneidad muchas 
veces es causado por la multiplicidad de requisitos 
aplicativos que presentan los diferentes objetos 
conectados. “la interoperabilidad abre grandes 
oportunidades en términos de experiencia de uso y de 
factibilidad y es la clave del éxito de la Casa Inteligente 
entendido como sistema y no como conjunto de objetos 
individuales e independientes –evidencia Antonio Capone, 
Responsable Científico del Observatorio Internet de las 
Cosas-. El camino para lograr este objetivo todavía es 
largo y complicado, pero se están delineando algunas 
alternativas interesantes como la creación de consorcios 
que pretenden definir nuevos ecosistemas aplicativos de 
integración, o el uso de sistemas operativos integrados 
que ofrecen una serie de funcionalidades y de servicios 
homogéneos entre dispositivos compatibles e integrables 
a nivel de hardware”. El concepto de interoperabilidad 
está estrechamente vinculado con el concepto de 
integración. Esta noción se puede interpretar según varios 
enfoques posibles: integración local directamente entre 
dispositivos inteligentes a través de centros dedicados 
o multiprotocolo; integración habilitada por asistentes 
vocales que permiten que el usuario interactúe con 
objetos inteligentes a través de una interfaz unificada; 
y la integración mediada por la nube a través de la cual 
los dispositivos, mediante interfaces adecuadas puestas 
a disposición por los distintos proveedores de servicios 
en la nube, logran integrarse y crear funcionalidades 
comunes. Esto también está vinculado con el tema de 
la Inteligencia Artificial ya que permite el desarrollo 
de numerosas aplicaciones para la Casa Inteligente, 
generando nuevas oportunidades de negocios para las 
empresas y brindando una ayuda concreta a las personas 
dentro de su hogar. 

CRECIMIENTO
Crece El Mercado Casas Inteligentes:
€ 380 Millones En 2018, +52%

DIFUSIÓN
El 41% de los italianos posee al menos un objeto 
inteligente. 

SEGURIDAD
El 51% de los italianos está preocupado por los riesgos 
relacionados con la privacidad y los ataques cibernéticos 
por parte de malintencionados. 

INCREMENTO EUROPEO
Italia se posiciona entre los primeros países europeos por 
tasa de crecimiento del mercado, pero todavía es amplia 
la brecha que lo separa de alemania, reino unido y francia.

USO 
Aumenta el conocimiento y la difusión de los objetos 
inteligentes, pero el 42% de quienes poseen un objeto 
conectado no usa las funciones más avanzadas porque 
no las considera útiles o porque cree que son demasiado 
complicadas. 
 

all’installazione e alla vendita, spesso non 
in grado di fornire un adeguato supporto 
all’utente, e sull’offerta di servizi di valore 
abilitati dagli oggetti connessi. Un’ulteriore 
sfida per le aziende nel 2019 sarà valorizzare 
l’enorme mole di dati messi a disposizione 
dagli oggetti smart e dalle tecnologie 
emergenti come I’Intelligenza Artificiale e 
al tempo stesso gestire temi fondamentali 
come privacy e cyber security, in cima alle 
preoccupazioni degli utenti che possiedono 
o hanno intenzione di acquistare soluzioni 
per la casa intelligente”.

Il mercato italiano delle soluzioni per la 
Smart Home cresce molto rapidamente 
nel 2018, con un ritmo paragonabile o 
addirittura superiore a quello dei principali 
paesi europei. In termini assoluti, però, 
l’Italia si colloca davanti solo alla Spagna 
(300 milioni di euro, +59%), mentre è ancora 
ampio il divario con Germania (1,8 miliardi, 
+39%), Regno Unito (1,7 miliardi, +39%) 
e Francia (800 milioni, +47%). La quota 
maggiore di mercato è legata alle soluzioni 
per la sicurezza, che vale 130 milioni di 
euro, pari al 35% del mercato. In seconda 
posizione troviamo la principale novità del 
2018, gli Smart Home Speaker, che oltre 
a generare vendite per 60 milioni di euro 
(16% del mercato), hanno direttamente o 
indirettamente trainato buona parte della 
crescita complessiva. Di poco inferiori 
le vendite degli elettrodomestici, pari 
a 55 milioni di euro e al 14% del totale, 
fra cui spiccano le lavatrici - connesse, 
controllabili via App e dotate in alcuni casi 
anche di assistente vocale - che continuano 
a trainare le vendite del comparto. Si 
allarga l’offerta (alcuni produttori hanno 
già più di metà della gamma “connessa”), 
ma l’utilizzo delle funzionalità smart è 
un’abitudine solo per il 25% degli utenti 
che posseggono un elettrodomestico 
connesso (in crescita rispetto al 15% del 
2017). Caldaie, termostati e condizionatori 
connessi per la gestione del riscaldamento 
e della climatizzazione incidono per il 
12% del mercato (circa 45 milioni di euro), 
con un incremento dovuto alla crescente 
integrazione con gli assistenti vocali e alla 
possibilità per il consumatore di ottenere 
benefici importanti in termini di risparmio 
energetico e comfort. Tra le rimanenti 
soluzioni spiccano con una crescita 
del +50% le soluzioni per la gestione 
dell’illuminazione (lampadine connesse).

LE TECNOLOGIE
PER LA SMART HOME
Le tecnologie IoT per la comunicazione 
degli oggetti smart in casa sono ancora 
molto eterogenee, ma iniziano a emergere 
alcuni segnali di parziale convergenza. 

impegnati nella definizione di nuovi 
ecosistemi applicativi di integrazione o 
l’impiego di sistemi operativi embedded in 
grado di offrire una serie di funzionalità e 
servizi omogenei tra dispositivi compatibili 
e integrabili a livello hardware”. 

Il concetto di interoperabilità è in stretta 
correlazione con il concetto di integrazione. 
Questa nozione si può declinare secondo 
diversi approcci possibili: integrazione 
locale, direttamente tra i dispositivi 
intelligenti, tramite hub dedicati o 
multiprotocollo; integrazione abilitata dagli 

assistenti vocali, che consentono all’utente 
di interagire con gli oggetti smart tramite 
un’interfaccia unificata; e integrazione 
mediata dal cloud, tramite cui i dispositivi, 
attraverso opportune interfacce messe 
a disposizione dai vari cloud proprietari, 
riescono a integrarsi e a creare funzionalità 
comuni. A  ciò si connette anche il tema 
della Intelligenza Artificiale in funzione 
abilitante lo sviluppo di innumerevoli 
applicazioni per la Smart Home, in grado di 
generare nuove opportunità di business per 
le imprese e di fornire un supporto concreto 
alle persone all’interno dell’abitazione. 

CRESCE IL 
MERCATO 
SMART HOME: 
380 MILIONI 
DI EURO NEL 
2018, +52%

IL 41% DEGLI 
ITALIANI 
POSSIEDE 
ALMENO UN 
OGGETTO 
SMART

Tale livello di eterogeneità è spesso dovuto 
alla molteplicità di requisiti applicativi 
richiesti dai diversi oggetti connessi. 
“L’interoperabilità apre grandi opportunità 
in termini di esperienza d’uso e casi 
realizzabili ed è la chiave del successo della 
Smart Home come sistema e non come 
insieme di singoli oggetti indipendenti – ha 
sottolineato Antonio Capone, Responsabile 
Scientifico dell’Osservatorio Internet of 
Things -. La strada per raggiungere questo 
obiettivo è ancora lunga e complessa, ma 
si stanno delineando alcune alternative 
promettenti, come la creazione di consorzi 

IL 51% È 
PREOCCUPATO PER I 
RISCHI LEGATI ALLA 
PRIVACY E AI CYBER 
ATTACCHI DA PARTE 
DI MALINTENZIONATI

L’ITALIA È TRA I PRIMI PAESI 
EUROPEI PER TASSO DI 
CRESCITA DEL MERCATO, MA 
ANCORA AMPIO È IL DIVARIO 
CON GERMANIA, REGNO 
UNITO  E FRANCIA

CRESCITA DIFFUSIONE SICUREZZA INCREMENTO 
EUROPEO

CRESCONO CONOSCENZA E 
DIFFUSIONE DEGLI OGGETTI 
SMART, MA BEN IL 42% DI 
CHI POSSIEDE UN OGGETTO 
CONNESSO NON NE USA 
LE FUNZIONALITÀ PIÙ 
AVANZATE, PERCHÉ NON 
LE RITIENE UTILI O PERCHÉ 
TROPPO COMPLESSE.

UTILIZZO

.
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SICUREZZA INFORMATICA
PORTUGUÊS

AEROPORTO "MILÃO BÉRGAMO” 
ESTÁ ATIVA A CYBERSECURITY 
A solução de cyber security criada pela reaqta e 
proposta na itália pela CyberArmor em parceria 
com a Valtellina (system integrator), está ativa 
em todas as suas funcionalidades estratégicas 
de prevenção contra ataques informáticos, e já 
demonstrou as suas potencialidades.
O aeroporto de Milão Bérgamo, um dos mais dinâmicos 
em absoluto, terceiro ao nível nacional por tráfego de 
passageiros, está sob a tutela da ReaQta-Hive, a plataforma 
de análise dinâmica comportamental distribuída pela 
CyberArmor e integrada pela Valtellina, que permite a 
visibilidade e a análise comportamental necessária a 
oferecer uma proteção diante de ataques informáticos de 
nova geração. Depois das primeiras semanas de start up 
operacional, o sistema começou a funcionar plenamente, 
e tem dado mostras desde logo de seu bom desempenho 
e de sua confiabilidade. Graças a essa solução, as 
atividades maldosas podem ser bloqueadas em tempo 
real, neutralizando a ameaça. Vale lembrar que com essa 
proposta a Valtellina reforçou ulteriormente as relações 
com a sociedade SACBO, que administra o aeroporto de  
Milano Bergamo, tendo conseguido um contrato trienal 
para o Serviço de CYBER SECURITY interna da mesma 
infraestrutura. A plataforma ReaQta-Hive foca na análise 
comportamental dos processos em diversos campos de 
aplicação, e oferece um leque de funções extremamente 
importantes para uma estrutura aeroportuária. Começando 
pelo fato de ser capaz de reconstruir automaticamente 
um ataque, até mesmo complexo, do ponto de vista lógico, 
limpando as informações úteis do barulho, indicando a 
sequência de interação dos processos envolvidos (inclusos 
movimentos laterais de usuário/máquina). Além disso, 
é capaz de reconstruir automaticamente o ataque do 
ponto de vista temporal, indicando para cada processo 
quais foram os eventos gerados. O serviço funciona como 
Endpoint Protection, por exemplo em caso de malware, 
ransomware ou ataques específicos (também tipo fileless e 
full in-memory), com uma sandbox ativa 24 horas em cada 
endpoint. Entre as principais características da solução 
proposta pela Valtellina, sobressai o fato de o sistema, que 
gera uma proteção constante, não poder ser detectado, 
contornado ou desligado pelos agentes que vierem atacá-lo. 
Ademais, é capaz de reconhecer também NOVOS ATAQUES 
(zero-day), nunca vistos antes, pois vai aprendendo e 
absorvendo as características do comportamento do 
ambiente onde está instalada, e sinaliza as suas anomalias 
(por exemplo, conseguiu detectar o famoso malware 
Eyepyramid sem ter nunca recebido antes qualquer 
descrição a respeito).

TIPOS DE ATAQUE DOS QUAIS UMA ESTRUTURA SENSÍVEL 
COMO UM AEROPORTO PODE SER ALVO
OS LOLBINS - Living off the land binaries, são ataques 
que aproveitam processos já presentes no computador-
alvo (como os word processes, por exemplo), portanto 
considerados necessariamente “bons” pelos antivírus.
OS FILE-LESS
Onde o ataque não baixa nenhum payload no disco do 
computador alvo, tornando quase impossível a detecção 
por parte dos sistemas de segurança tradicionais, que, não 
tendo nenhum arquivo para analisar, resultam “cegados”.
OS SAMPLE AUTO-PATCHING
Onde os servidores de Command&Control (aqueles que são 
utilizados para controlar os computadores-alvo) modificam 
cada uma das instâncias do ataque, de modo que mesmo 
quem já tiver visto um sample e tiver gerado um IOC 
não seja capaz de reconhecer uma segunda infecção 
procedente do mesmo ataque.

AS TÉCNICAS QUE PERMITEM ESTAR SEMPRE ATUALIZADO 
EM RELAÇÃO AOS AGENTES ATACANTES, OU FAZEM COM 
QUE SE ESTEJA ATÉ MESMO UM PASSO À FRENTE 
IOC-HUNTING-C
Consiste na ativação da busca por indicadores de 
comprometimento (hashes, IP addresses, domains, etc.) 
geralmente obtidos a partir de fontes de intelligence ou 
outros tipos de fornecedores (como, por exemplo, a Polícia 
do Correio).
TTP - Táticas, técnicas e procedimentos
huntings, onde se analisam as modalidades com que os 
agentes atacantes atuam, os quais são bastante difíceis de 
serem alterados.
BEHAVIORAL HUNTING  - Pesquisa de comportamentos 
executados pelos programas.
Essa terceira maneira de procurar riscos dentro de uma 
infraestrutura, se baseia na capacidade tecnológica 
de analisar o comportamento dos processos de 
modo dinâmico, enquanto o comportamento está se 
desenvolvendo: uma A.I. delineia o comportamento de 
uma aplicação dentro de uma infraestrutura, e detecta 
anomalias de comportamento.
SUPPLY CHAIN ATTACKS
Que preveem a infecção de um terceiro elemento (sem ser 
o agente atacante ou o alvo), sendo geralmente a empresa 
fabricante de software, de modo que o programa malévolo 
esteja incluso em um benévolo, firmado e feito objeto de 
trust…e baixado voluntariamente pelo usuário como update 
legítimo de um software já instalado.

ESPAÑOL

AEROPUERTO MILANO BERGAMO
YA ESTÁ ACTIVA LA 
CIBERSEGURIDAD 
La solución de ciberseguridad creada por 
reaqta y propuesta en italia por CyberArmor en 
colaboración con Valtellina (system integrator) ya 
está aplicando todas sus estratégicas funciones 
de prevención contra ataques informáticos y ya 
demostró su eficacia.
El aeroporto de Milano Bergamo, uno de los más dinámicos 
y tercero a nivel national para el movimiento de pasajeros, 
está bajo la tutela de ReaQta-Hive, la plataforma de análisis 
dinámico comportamental distribuida por CyberArmor e 
integrada por Valtellina, que permite obtener la visibilidad 
y el análisis comportamental necesarios para ofrecer una 
protección de ataques informáticos de nueva generación. 
Después de las primeras semanas de puesta en marcha 
operativa, el sistema se puso definitivamente en función 
e inmediatamente demostró su alto rendimiento y 
confiabilidad. De hecho gracias a esta solución las 
acciones maliciosas pueden ser blocadas en tiempo real 
neutralizando las amenazas. Recordemos que con esta 
solución, Valtellina ha reforzado aún más su relación 
con la sociedad SACBO que administra el aeropuerto de 
Milano Bergamo, adjudicándose un contrato trienal para 
ofrecer el Servicio de CIBERSEGURIDAD interna de dicha 
infraestructura. La plataforma ReaQta-Hive permite 
efectuar el análisis comportamental de procesos en 
diferentes campos de aplicación y ofrece una gama de 
capacidades muy importantes para la estructura de un 
aeropuerto. En primer lugar porque es capaz de reconstruir 
automáticamente un ataque incluso complicado desde 
un punto de vista lógico, limpiando la información útil 
de la interferencia, indicando el árbol de interacción 
de los procesos involucrados (incluidos movimientos 
laterales de usuario/máquina). Además logra reconstruir 
automáticamente el ataque desde el punto de vista 
temporal, indicando para cada proceso los eventos que 
fueron generados. El servicio funciona como Endpoint 
Protection, por ejemplo en el caso de malware, ransomware 
o ataques específicos (incluso tipo fileless y full in-memory), 
con una sandbox activa H24 en cada punto final. Una de 
las características principales de la solución propuesta 
por Valtellina es que el sistema genera una protección 
constante, no puede ser detectado o desactivado por los 
atacantes. Por otra parte es capaz de reconocer NUEVOS 
ATAQUES (día cero) nunca vistos antes, porque aprende 
el comportamiento del ambiente en el que está instalada 
y señala las anomalías, por ejemplo detectó el famoso 
malware Eyepyramid sin contar con ninguna descripción.

ATAQUES QUE PUEDE SUFRIR UNA ESTRUCTURA SENSIBLE 
COMO UN AEROPUERTO. 
Los LOLBINs - Living off the land binaries, son ataques 
que aprovechan programas que ya están presentes en la 
computadora  de destino (como los procesadores de textos, 
por ejemplo) y que por lo tanto son considerados “benignos” 
por los antivirus. 
Los FILE-LESS
en los que el ataque no descarga ninguna carga útil (payload) 
en el disco de la computadora de destino, por lo que para 
los sistemas de seguridad tradicionales es casi imposible 
detectarlo ya que no tienen archivos para analizar. 
Los SAMPLE AUTO-PATCHING
en los que los servidores de Mando y Control (que se usan 
para controlar las computadoras víctimas) modifican cada 
una de las instancias de ataque de manera que incluso quien 
ya ha detectado una muestra y ha generado un Indicador de 
Compromiso (IOC) no es capaz de reconocer una segunda 
infección del mismo ataque.

LAS NUEVAS TÉCNICAS QUE PERMITEN RESPONDER 
ADECUADAMENTE A LOS ATACANTES E INCLUSO 
ANTICIPARLOS 
IOC-HUNTING-C
Consiste en activar la búsqueda de indicadores de deterioro 
(hashes, direcciones IP, dominios, etc.) generalmente 
obtenidos de fuentes de inteligencia u otros proveedores 
(como por ejemplo el departamento de policía de delitos 
informáticos).
TTP – Tácticas, técnicas y procedimientos
Cazadores de amenazas que permiten analizar los modos 
en los que los atacantes actúan y que son muy difíciles de 
alterar.
BEHAVIORAL HUNTING  - Búsqueda de comportamientos 
ejecutados por programas. 
Este tercer modo de detectar amenazas dentro de una 
infraestructura se basa en la capacidad tecnológica 
para analizar el comportamiento de los procesos de 
manera dinámica, mientras el comportamiento se está 
desarrollando: una A.I. define el comportamiento de 
una aplicación dentro de una infraestructura y detecta 
anomalías de comportamiento. 
SUPPLY CHAIN ATTACKS
Defienden la infección que proviene de un tercero (que no 
es ni el atacante ni la víctima), generalmente el productor de 
software, de manera que el programa malicioso se esconde 
en uno benigno que se respalda en una marca conocida y 
que es de confianza, por lo que el usuario lo descarga de 
manera voluntaria ya que lo considera una actualización 
legítima del programa ya instalado.

AEROPORTO MILANO BERGAMO

OPERATIVA LA 
CYBERSECURITY 
LA SOLUZIONE DI CYBER 
SECURITY CREATA DA 
REAQTA E PROPOSTA IN 
ITALIA DA CYBERARMOR 
IN COLLABORAZIONE 
CON VALTELLINA (SYSTEM 
INTEGRATOR) È ATTIVA IN 
TUTTE LE SUE STRATEGICHE 
FUNZIONALITÀ DI 
PREVENZIONE CONTRO 
ATTACCHI INFORMATICI ED 
HA GIÀ DIMOSTRATO LE SUE 
CAPACITÀ.

in diversi campi di applicazione ed offre 
una gamma di capacità estremamente 
importanti per una struttura aeroportuale. 
Cominciando dal fatto che è in grado di 
ricostruire automaticamente un attacco 
anche complesso dal punto di vista logico, 
ripulendo le informazioni utili dal rumore, 
indicando l’albero di interazione dei processi 
coinvolti (compresi movimenti laterali di 
utente/macchina). Riesce inoltre a ricostruire 
automaticamente l’attacco dal punto di vista 
temporale, indicando per ogni processo quali 
eventi sono stati generati. Il servizio funziona 
come Endpoint Protection, ad esempio nel 
caso di malware, ransomware o attacchi 
specifici (anche tipo fileless e full in-memory), 
con una sandbox attiva H24 su ogni endpoint.
Fra le più importanti caratteristiche della 
soluzione proposta da Valtellina spicca 
inoltre il fatto che il sistema, che genera 

una protezione costante, non può essere 
rilevato aggirato o spento dagli attaccanti. 
È in grado di riconoscere anche ATTACCHI 
NUOVI (zero-day) e mai visti prima, perché 
impara il comportamento dell’ambiente in 
cui è installata e ne segnala le anomalie, 
ad esempio ha rilevato il famoso malware 
Eyepyramid senza averne avuto nessuna 
descrizione.

L’aeroporto di Milano Bergamo, uno dei 
più dinamici in assoluto e terzo a livello 
nazionale per movimento passeggeri, è 
sotto tutela di ReaQta-Hive, la piattaforma 
di analisi dinamica comportamentale 
distribuita da CyberArmor e integrata da 
Valtellina che permette la visibilità e l’analisi 
comportamentale necessaria per offrire una 
protezione da attacchi informatici di nuova 
generazione. Dopo le prime settimane di start 
up operativa, il sistema è entrato pienamente 
a regime ed ha dimostrato fin da subito le 
sue prestazioni e affidabilità. Grazie a questa 
soluzione le attività malevole possono essere 
infatti bloccate in tempo reale neutralizzando 
la minaccia. Ricordiamo che con questa 
proposta Valtellina ha ulteriormente 
rafforzato i rapporti con la società SACBO, 
che gestisce lo scalo, aggiudicandosi un 
contratto triennale per il Servizio di CYBER 
SECURITY interna della stessa infrastruttura.
La piattaforma  ReaQta-Hive è mirata 
all’analisi comportamentale dei processi 

avendo nessun file da analizzare, risultano 
“accecati”.

I SAMPLE AUTO-PATCHING
dove i server di Command&Control  (quelli 
utilizzati per controllare i computer vittima) 
modificano ogni singola istanza dell’attacco 
in modo che anche chi ha già visto un sample 
e ha generato un IOC non sia in grado di 
riconoscere una seconda infezione dello 
stesso attacco.

I LOLBINS - Living off the land binaries, 
sono attacchi che sfruttano processi già 
presenti sul computer bersaglio (come 
i word processes, ad esempio) e quindi 
ritenuti per forza “buoni” dagli antivirus.

I FILE-LESS
dove l’attacco non scarica alcun payload 
sul disco del computer bersaglio, rendendo 
quasi impossibile la rilevazione da parte dei 
tradizionali sistemi di sicurezza che, non 

ATTACCHI DI CUI PUÒ ESSERE 
VITTIMA UNA STRUTTURA 
SENSIBILE COME UN AEROPORTO

LE TECNICHE CHE 
CONSENTONO DI STARE AL 
PASSO CON GLI ATTACCANTI O 
ADDIRITTURA STARE SEMPRE 
UN PASSO AVANTI 

IOC-HUNTING-C
Consiste di attivare ricerca di indicatori di 
compromissione (hashes, IP addresses, 
domains, etc) generalmente ottenuti da fonti 
di intelligence o altri tipi di fornitori (come ad 
esempio la Polizia Postale).

TTP - Tattiche, tecniche e procedure
hunting, dove si analizzano i modi in cui gli 
attaccanti operano, e che sono decisamente 
complessi da alterare.

BEHAVIORAL HUNTING  - Ricerca di 
comportamenti eseguiti dai programmi.
Questo terzo modo di ricercare rischi 
all’interno di un’infrastruttura si basa 
sulla capacità tecnologica di analizzare 
il comportamento dei processi in modo 
dinamico, mentre il comportamento si 
sviluppa: una A.I. profila il comportamento 
di un’applicazione all’interno di una 
infrastruttura e rileva anomalie di 
comportamento.

SUPPLY CHAIN ATTACKS
Che prevedono l’infezione di una terza parte 
(distinta da attaccante e bersaglio), di solito 
il produttore di software, in modo che il 
programma malevolo sia incluso in uno 
benevolo, firmato e trustato…e scaricato 
volontariamente dall’utente come update 
legittimo di un software già installato.
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RICORRENZE

GIANPIETRO VALTELLINA HA FESTEGGIATO IL 
SUO 81° COMPLEANNO CON UNA SERATA CHE 
HA OFFERTO NUMEROSI MOTIVI DI RIFLESSIONE 
SULLA REALTÀ VALTELLINA FRA PASSATO, 
PRESENTE E FUTURO.

In sintonia con il suo carattere e il 
suo spirito sempre rivolto all’azienda, 
Gianpietro Valtellina ha deciso anche 
quest’anno di festeggiare il suo 
compleanno con una serata orientata 
non solo agli auguri famigliari, ma al 
dialogo costante con i suoi collaboratori. 
L’occasione per brindare si è trasformata 
così, come tradizione per gli appuntamenti 
che caratterizzano la vitalità del 
Presidente, in un momento significativo 
anche per fare il punto sugli sviluppi 
dell’azienda in un momento di mercato 
molto importante e in forte evoluzione. 
È stato lanciato un messaggio chiaro: 
ora più che mai la Valtellina desidera 
mantenere e valorizzare l’identità di 
“grande famiglia” dove tutto il team 
partecipa alla crescita e al benessere 
dell’azienda. 
Uno sviluppo che vuole costantemente 
salvaguardare e consolidare quei valori 
etici e di coesione che hanno portato 
l’azienda ad essere ciò che rappresenta 
oggi sul mercato e ciò che è pronta a 
fare anche nel futuro. Come ha ricordato 

ESPAÑOL

¡FELIZ CUMPLEAÑOS PRESIDENTE! 
Gianpietro Valtellina festejó sus 81 años con una 
fiesta que brindó la oportunidad de reflexionar 
sobre la empresa Valtellina, su pasado, presente 
y futuro.
En sintonía con su carácter y su espíritu siempre 
orientados hacia la empresa, Gianpietro Valtellina 
también este año decidió festejar su cumpleaños con una 
fiesta reservada no solamente a los afectos familiares 
sino también destinada a fortalecer el vínculo con sus 
colaboradores. 
El momento del brindis se convirtió así como ya es 
costumbre en los encuentros con el Presidente, en 
una significativa ocasión para reflexionar sobre el 
desarrollo de la empresa en un momento económico 
muy importante, de fuerte evolución. Fue lanzado un 
mensaje claro: ahora más que nunca Valtellina desea 
mantener y valorizar su identidad de “gran familia” en la 
que todos los colaboradores participan en el crecimiento 
y el bienestar de la empresa. Un desarrollo que pretende 
constantemente proteger y consolidar los valores éticos 
que nos cohesionan y que le permitieron a la empresa 
llegar a ser lo que hoy representa en el mercado, y que 
le permiten estar lista para seguir construyendo cosas 
en el futuro. Como bien lo recordó el mismo Gianpietro 
Valtellina “esto significa poner a las personas en el centro, 
tener en cuenta su profesionalidad pero sobre todo su 
humanidad y su moral”.
Un concepto fundamental que también quedó evidenciado 
en el regalo que los empleados le hicieron al Presidente, 
un “bonsái”: un extraordinario símbolo de vitalidad 
que comunica valores mucho más grandes que sus 
dimensiones. 
De hecho, al pensar en un regalo para celebrar los 81 
años del Presidente, el equipo Valtellina eligió un bonsái 
porque representa un conjunto de altos valores éticos: 
hacer germinar y crecer el don de la solidaridad, lo 
que se concretizó mediante una donación a favor de la 
Asociación Amigos de la Pediatría ONG - Hospital Papa 
Juan XXIII Bérgamo, de centenares de juguetes de madera 
para que ayuden a los niños a recuperar su sonrisa 
durante su tratamiento e internación.

EL “AGRADECIMIENTO” DE GIANPIETRO VALTELLINA: 
EL TRABAJO COMO VALOR PRIMARIO
El Presidente les agradeció a sus colaboradores el 
regalo con un mensaje que expresa perfectamente bien 
su pensamiento y los valores que inspiraron su larga y 
extraordinaria carrera como empresario.  

UN JOVEN LECTOR PARA UNA HISTORIA 
QUE DURA 80 AÑOS 
¿La historia no les interesa más a los jóvenes?
No parece que sea así, si observamos al pequeño 
Salvatore (hijo de uno de nuestros colaboradores, Carmine 
De Masi, quien se desempeña en la sede de Mariglianella di 
Napoli) que está leyendo el libro “El muchacho que llevaba 
el teléfono a los hogares”, biografía dedicada a Gianpietro 
Valtellina. 
Al enterarse del interés demostrado por el joven 
lector, nuestro Presidente le envió de regalo una copia 
autografiada del libro y un pequeño obsequio de su equipo 
de fútbol preferido, el Napoli.
Para ver lo bien que lee Salvatore hay que entrar en el 
sitio de Valtellina y cliquear en la sección Comunicación 
– Vídeo.

PORTUGUÊS

FELIZ ANIVERSÁRIO, PRESIDENTE!
Gianpietro Valtellina comemorou o seu 81° 
aniversário com um evento que ofereceu 
inúmeros motivos de reflexão sobre a realidade 
Valtellina entre passado, presente e futuro.
Em sintonia com seu caráter e seu espírito sempre voltado 
para a empresa, Gianpietro Valtellina resolveu mais 
uma vez comemorar o seu aniversário com um evento 
orientado não apenas aos parabéns familiares, mas ainda 
ao diálogo constante com os seus colaboradores. Dessa 
forma, a ocasião para brindar acabou se transformando, 
como tradição para os compromissos que caracterizam a 
vitalidade do Presidente, em um momento significativo a 
fim de traçar um balanço pelo que diz respeito ao caminho 
da empresa em um momento histórico do mercado 
bastante importante e de intensa evolução. 
Foi lançada uma mensagem clara: agora mais do 
que nunca, a Valtellina deseja manter e valorizar sua 
identidade de “grande família”, onde a equipe como um 
todo participa do crescimento e do bem-estar da empresa. 
Um desenvolvimento que pretende constantemente 
salvaguardar e consolidar os valores éticos e de coesão que 
têm levado a empresa a ser o que ela representa hoje no 
mercado, e aquilo que está pronta a seguir fazendo também 
no futuro. Como lembrado pelo próprio Gianpietro Valtellina: 
“Isto significa colocar as pessoas acima de tudo, com seu 
profissionalismo e principalmente com sua humanidade 
e moralidade”. Trata-se de um conceito fundamental, 
sublinhado ainda pelo presente com o qual a equipe de 
colaboradores quis homenagear o seu Presidente. Os 
parabéns foram caracterizados pela imagem e pelos 
significados intrínsecos do “bonsai”: um extraordinário 
símbolo de vitalidade, que comunica valores muito maiores 
do que suas dimensões. 
Pensando em um presente para o 81° aniversário do 
Presidente, a equipe Valtellina decidiu utilizar o bonsai 
como testemunha de uma escolha provida de um elevado 
conteúdo ético: fazer crescer e brotar um presente dado 
a uma pessoa, através do empenho para a Associação 
Amigos da Pediatria Onlus - Hospital Papa João XXIII de 
Bérgamo. Essa escolha acabou concretizando-se através 
da oferta à Associação, e portanto ao Hospital, de centenas 
de brinquedos de madeira, que podem contribuir a devolver 
o sorriso a crianças para as quais até mesmo um simples 
brinquedo se revela importante em seu percurso de 
tratamento e cura

O “OBRIGADO” DE GIANPIETRO VALTELLINA: 
A OPEROSIDADE COMO VALOR PRIMÁRIO
O Presidente agradeceu aos seus colaboradores pelo 
presente, através de uma mensagem que expressa muito 
bem o seu pensamento e os valores aos quais tem inspirado 
a sua longa e extraordinária carreira empreendedora.

UM JOVEM LEITOR PARA UMA HISTÓRIA 
QUE DURA HÁ 80 ANOS
A história não desperta mais o interesse dos jovens? 
Não parece mesmo que seja assim, ao observar a paixão 
com a qual o pequeno Salvatore (filho do nosso colaborador, 
Carmine De Masi, que trabalha na filial de Mariglianella de 
Napoli) lê o livro “Il ragazzo che portava il telefono nelle 
case” (ou seja, "o menino que levava o telefone nas casas"), 
biografia dedicada a Gianpietro Valtellina. 
Ao saber do profundo interesse do jovem leitor, o nosso 
Presidente lhe enviou uma cópia autografada do livro, além 
de um pequeno adereço do time de futebol do coração dele, 
o Napoli.  Para conferir o quão bom é o pequeno Salvatore 
na leitura, é só acessar o site da Valtellina na seção 
Comunicação – Vídeo.

21

IL “GRAZIE” DI 
GIANPIETRO 
VALTELLINA: 
L’OPEROSITÀ 
COME VALORE 
PRIMARIO

Il Presidente ha 
ringraziato del dono 
i propri collaboratori 
con un messaggio che 
esprime molto bene il 

suo pensiero e i valori 
ai quali ha ispirato la 

sua lunga e straordinaria 
carriera di imprenditore.

Lo storia non interessa più i giovani? 
Non sembra proprio che sia così, 
osservando la passione con la quale 
il piccolo Salvatore (figlio del nostro 
collaboratore Carmine De Masi, in forza 
alla sede di Mariglianella di Napoli), legge 
il libro “Il ragazzo che portava il telefono 
nelle case”, biografia dedicata a Gianpietro 
Valtellina. 

Saputo di questa attenzione del 
giovanissimo lettore, il nostro Presidente 
gli ha fatto pervenire una copia autografata 
del volume e un piccolo omaggio della 
squadra di calcio del cuore, il Napoli. 
Per vedere la bravura di Salvatore nella 
lettura, basta andare sul sito Valtellina alla 
sezione Comunicazione – Video. 

UN GIOVANE LETTORE PER 
UNA STORIA LUNGA 80 ANNI

Un concetto base che è stato 
sottolineato anche nel dono che il 
team dei collaboratori ha voluto fare 
al proprio Presidente. Auguri che sono 
stati caratterizzati dall’immagine e dai 
significati del “bonsai”: uno straordinario 
simbolo di vitalità, che comunica valori 
molto più grandi delle sue dimensioni. 
Pensando a un dono per il suo 81° 
compleanno, il team Valtellina ha deciso 
infatti di utilizzare il bonsai come 
testimone di una scelta di alti contenuti 
etici: fare crescere e germogliare 
l’omaggio di un dono ad una persona 
nell’impegno per Associazione Amici 
della Pediatria Onlus - Ospedale Papa 
Giovanni XXIII Bergamo. Questa scelta si è 
concretizzata nell’offrire all’Associazione, e 
quindi all’Ospedale, centinaia di giocattoli 
in legno che possono contribuire a 
riportare il sorriso sul viso di bambini 
per i quali anche un semplice giocattolo 
è importante nel loro percorso di cura e 
guarigione.

lo stesso Gianpietro Valtellina  “Questo 
significa porre le persone al centro, con la 
loro professionalità ma soprattutto con la 

loro umanità e moralità”. 

BUON COMPLEANNO 
PRESIDENTE!



TESTATINA

La collaborazione fra Valtellina e la società Evbility, specializzata 
nella realizzazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, è 
stata presentata durante l’evento e-MOTICON, tenutosi a Milano lo 
scorso 26 marzo presso il Palazzo della Regione Lombardia, una 
manifestazione interamente dedicata ai percorsi evolutivi della 
mobilità elettrica.   

Nella piazza principale di Palazzo Lombardia, sede della Regione, 
è stata esposta la colonnina di nuova generazione proposta da 
Evbility, infrastruttura all’avanguardia tecnologicamente e con una 
immagine hi-tech molto elegante, pronta per essere montata dagli 
specialisti  Valtellina nel Comune di Bussolengo (MI). 

ESPAÑOL

MOVILIDAD ELÉCTRICA - EL TRABAJO CONJUNTO 
REALIZADO POR EVBILITY Y VALTELLINA FUE PRESENTADO 
EN LA SEDE DE LA REGIÓN LOMBARDÍA. 
El trabajo que está realizando Valtellina junto con la empresa Evbility, especializada en la 
realización de estaciones de recarga para vehículos eléctricos, fue presentado durante la 
manifestación e-MOTICON totalmente dedicada a la evolución del sector de la movilidad 
eléctrica, que tuvo lugar en la sede de la Región Lombardía en Milán el pasado 26 de marzo. 
En la plaza principal del Edificio de la Región Lombardía se expuso la columna de última 
generación propuesta por Evbility. Dicha columna es una infraestructura tecnológicamente 
a la vanguardia que cuenta con un diseño hi-tech muy elegante y que ya está lista para ser 
instalada por los técnicos especializados de Valtellina en el municipio de Bussolengo (MI).

PORTUGUÊS

O EMPENHO EVBILITY - VALTELLINA APRESENTADO NA 
SEDE DA REGIÃO LOMBARDIA 
A parceria entre a Valtellina e a sociedade Evbility, especializada na realização de estações de 
recarga para veículos elétricos, foi apresentada durante o evento e-MOTICON, que aconteceu 
em Milão no último dia 26 de março no Palácio da Região Lombardia, uma manifestação 
inteiramente dedicada aos percursos evolutivos da mobilidade elétrica.   
Na praça principal do Palácio Lombardia, sede da Região, foi exposta a estação de nova 
geração proposta pela Evbility, tratando-se de uma infraestrutura tecnologicamente de 
primeiro nível e com uma imagem hi-tech muito elegante, pronta para ser montada pelos 
especialistas da Valtellina no Município de Bussolengo (província de Milão).

MOBILITÀ ELETTRICA
l’impegno Evbility 
Valtellina presentato 
in Regione Lombardia

SMART CITY
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DIVISIONE PRODOTTI A.D.P.E.
A.D.P.E. PRODUCT DIVISION

LA QUALITÀ SICURA È SEMPRE 
UN INVESTIMENTO PREZIOSO.

Preferire l’alta qualità tecnico-costruttiva 
delle pinze antideflagranti ICMI è la scelta 
più affidabile per evitare i rischi di esplosio-
ne nelle attività di travaso, miscelazione 
e movimentazione di prodotti pericolosi.  
Conforme alle Direttive ATEX e disponibi-
le in due versioni, entrambe dotate degli  
accessori più utili all’impiego, è indispensa-
bile per lavorare con tranquillità anche negli 
scenari logistici maggiormente a rischio.
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Valtellina SpA ha cura dell'ambiente: 
ha scelto di stampare questa rivista 
su carta ecologica, proveniente da 
deforestazione sostenibile.
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Valtellina SpA
L’intelligenza delle comunicazioni.
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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.


