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A procura global de energia, de forma exponencial, orienta-se globalmente para soluções de
produção descentralizada (autónomo ou em autoconsumo). As energias renováveis são
populares.
Em alguns anos, tive oportunidade de constatar uma falha « micro eólica » (maquina de
menos de 3Kw). Independentemente do seu nível de qualidade, a dimensão destas máquinas
têm uma curta duração. O cliente não encontra termos de rentabilidade.
Por estas duas razoes, decidi projetar uma eólica de tamanho médio, durável, rentável e
modular que possa atender ao pedido global, de proximidade. Na cidade ou no campo,
conectado à rede ou não, AEROGENERATEUR BSB fará parte das soluções do futuro.
Hugues Boyenval
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I: A EQUIPA
1 - Hugues BOYENVAL (futuro Presidente BSB ENGENHARIA)
De nacionalidade francesa, líder e autor do projeto AEROGENERATEUR BSB obtido na
Escola de Minas - Alès (França). Com uma formação em Engenharia Eletrónica e portador
de título Diretor de Gestão Estratégica (ICG), é dedicado principalmente à inovação
tecnológica. Auxiliou em diversos projetos de construção naval, na modelagem 3D e
eficiência energética na Europa e em Africa. Proprietário de diversas patentes, deve
concentrar-se num conceito de eólicas de proximidade em 2005, o desenvolvimento do
modelo original de turbinas de eixo vertical, atualmente em discussão. (CV em anexo 1)
Hugues.boyenval@altereolia.com

2 - Jean Christophe De Lustrac (futuro Diretor Geral BSB INDUSTRIA)
De nacionalidade francesa, engenheiro de "Artes & Ofícios" em mecânica com uma vasta
experiencia no desenvolvimento de projetos e automação industrial. Dirige, atualmente a
empresa de consultoria « Cepages » (Le Mans, França) gestão de negócios e oferece cursos
de formação tecnológica na ENSAM (Escola de Engenharia de Artes e Ofícios). Agregou-se
ao projeto do Sr. Hugues Boyenval em 2010 e colabora atualmente no Projeto
AEROGENERATEUR BSB agindo particularmente no domínio da tecnologia para melhorar
o desempenho e a busca de parceiros financeiros. (CV em anexo 1)
Jc.de.lustrac@altereolia.com

3 - Jean Marie Lambert (Gerente BrasEolica LTDA) (BSB prod Brasil)
Nacionalidade belga. Instalou-se no Brasil em 1972 e dedicou-se especialmente ao ensino.
Pós graduação em Economia na Universidade de Heidelberg (Alemanha) e em Direito na
Universidade Católica de Goiás, especializada na cultura de Inglês na Universidade de
Cambridge e Espanhol na Universidade de Granada. Mestrado em Direito Internacional pela
Universidade de Bruxelas e Doutorado em Relações Internacionais na Universidade de
Liège (Bélgica). Professor de Direito Internacional da PUC – Goiás, desde 1980, onde se
dedica ao pós-doutorado em finanças islâmicas. É membro fundador e diretor da BrasEolica
LTDA. Jm.lambert@altereolia.com

4- Dominique Sanchez (futuro Diretor Comercial BSB Industria)
De nacionalidade francesa e com uma longa experiencia em energias renováveis é uma
ligação às redes especializadas. O seu conhecimento no “grupo gerador e conversor” será
também, importante para o nosso desenvolvimento comercial no nosso
AEROGENERATEUR BSB. Sr. Dominique ira encontrar o seu lugar no futuro da BSB
Industria. (CV em anexo 1)
Dominique.sanchez@altereolia.com

5- Julio Cesare Faleiro (Presidente da Empresa “Zagatus Development Limited” China)
De nacionalidade brasileira, residente na China há mais de 10 anos. Engenheiro de
Eletrónica (Sophia Antípolis – França), também frequentou cursos de Mandarim
(Universidade Xiamen- China). Dirige atualmente uma agência de importação/ exportação
em Guangdong e Hong Kong. É um dos responsáveis do nosso progresso na China (Cantão
– sul). Fala fluentemente Português (Brasil), Francês, Chines e Inglês.
Jc.faleiro@altereolia.com
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6-Dominique de Messemeaker (oficial de marinha mercante, aposentado engenheiro-chefe)
De nacionalidade Belga, residente no Brasil. Ex-oficial da Marinha chefe mecânico. Apoia o
nosso desenvolvimento no Brasil há alguns anos, e ira participar na nossa equipa, na pesquisa
de energia e propulsão marítima. Fala fluentemente Francês, Português e Holandês.
d.de.messemaeker@altereolia.com

7- Ludovic Depay
De nacionalidade Francesa, vive em Shangai (China). Direciona a empresa comercial
ecológica ECOBO, em Shangai. Diplomado em DNTS (Diploma Nacional de Tecnologias
Especializadas) superior da sua designação. BTS mecânico e automatismos industriais.
Fluente Francês/ Inglês e fala usualmente Chines. Ludovic é o nosso contato com a China
(Este) e o nosso representante para o desenvolvimento do projeto ALTEREOLIA nesta região.
Ludovic.depay@altereolia.com

8- Nhu Y Export consulting LTD
Fundada no Vietname, Ho CHI Minh City, a empresa Nhu Y Export Consulting LTD, é o nosso
atual correspondente para o desenvolvimento do projeto no Sudeste Asiático. Idiomas:
Francês, Vietnamita e Inglês.
Nhu.y@altereolia.com

9- Alexis Royer, Engenheiro « Artes e Ofícios »
Alexis é um jovem Engenheiro de “Artes e Ofícios”. Fortaleceu- nos durante o seu
doutoramento, realizando um estudo de simulação de fluidos em 2D do nosso rotor. O seu
conhecimento neste campo é-nos favorável para o nosso progresso (turbina, compressor, ar
frio). Alem disso é um amante de robótica, matéria que vamos usar durante a industrialização
de determinados elementos das nossas máquinas. É parte do núcleo da nossa equipa e será
bem-vindo se assim o desejar na hora.
Alexis.royer@altereolia.com
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II: A MÁQUINA
1 : Um pouco de história
Inicialmente, Hugues Boyenval queria criar barcos elétricos cuja energia seria produzida pelo vento
com ajuda de uma eólica. Depressa, Sr. Boyenval apercebeu-se de que nenhuma eólica no mercado podia
satisfazer o seu pedido. Aplicou-se então, no estudo de uma nova turbina eólica.
Depois de vários anos de pesquisa e de projetos constantemente reformulados, nasceu
« AEROGENERATEUR BSB ™», reunindo todos os aspetos positivos de turbinas existentes sem os seus
aspetos negativos.

©™
2 : O princípio (ver ilustração abaixo)
« AEROGENERATEUR BSB ™» é uma turbina eólica de eixo vertical com geometria variável, em
pilhável, associada a um gerador elétrico sincronizado a ímanes permanentes.
« AEROGENERATEUR BSB ™» é composto por uma estrutura soldada para manter o rotor em
posição, mas também para acelerar ligeiramente o vento que penetra no conjunto. O rotor consiste em 4
lâminas de material heterogéneo de forma semi circular e formando um quarto de tore. As lâminas tem um
grau de liberdade sobre um eixo de rotação vertical permitindo modificar a resistência ao vento. Esta forma
possibilita, quando as 4 lâminas estão fechadas, a formar um tore não tendo mais resistência ao vento.
A unidade do gerador elétrico faz-se diretamente sem velocidade, encaminhamento ou roda dentada.

Princípio de funcionamento

A lâmina A1 sofre duas pressões opostas que se
anulam.
As outras três lâminas são conduzidas.
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3 : Características técnicas
-

Dimensões: diâmetro cerca de 8,6m, altura cerca de 2,5m
Potência de cruzeiro estimada : 15kW (com vento de 12m/s)
Potencia máxima estimada: 60kW (com vento de 25m/s para 45m/s)
Tipo de alternador: gerador de íman permanente
Transmissão direta sem o multiplicador
Peso Total estimado: 3 000 kg (60kg por m2)
Velocidade inicial: 1,5 m/s
Velocidade nominal: 45 m/s
Velocidade de permanência: 55 m/s
4 Lâminas de fibra de resina epóxis bio.
Velocidade ótima do rotor: 80 rotações /min
Diâmetro do rotor: de 8m à 5m (geometria variável automática e/ou controlada)

©

©

©
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4 : Vantagens
As vantagens do projeto são múltiplas :
o Acumulação bastante inferior das turbinas eólicas do eixo horizontal para a mesma potência.
A potencia igual «AEROGENERATEUR BSB ™» tem 4 vezes menos de volume que
uma eólica de eixo horizontal tradicional (HAWT). O seu acumulamento é um cilindro
de baixa altura enquanto um HAWT utiliza um volume esférico com um diâmetro igual
à altura.

o

o

Velocidade constante para um funcionamento silencioso e regular
« AEROGENERATEUR BSB ™» é de geometria variável. A sua velocidade de rotação
é lenta e constante. O diâmetro do rotor diminui à medida que a velocidade do vento
aumenta e vice- versa. É possível ajustar o início do fecho do rotor e o seu
encerramento total automaticamente ou manualmente à distância.

o

Acumulação possível para uma multiplicação da potência sem aumentar a influência ao solo.
E possível empilhar « AEROGENERATEUR BSB ™» em varias alturas e assim
aumentar o seu poder de conformidade sem uso suplementar da superfície do chão.
Bem compreendido, é impossível fazer o mesmo com um HAWT.

o

Facilidade de adaptação ao meio urbano (em telhados de edifícios) e quase invisível
O tamanho e a forma do « AEROGENERATEUR BSB ™» permite aos arquitetos de
o incorporar facilmente nos edifícios que eles projetam. Muitos dos edifícios existentes,
podem ser equipados com a nossa eólica, e assim, tornarem-se autónomos
participando ativamente nos esforços para preservar o planeta.

o

Movimentação direta do gerador elétrico sem caixa de velocidades nem cessação, logo,
elimina os riscos de avaria e reduz os custos de manutenção
O alternador de íman permanente do « AEROGENERATEUR BSB ™» é de
movimento lento. O seu grande diâmetro permite uma melhor distribuição das massas
e um acionamento direto sem multiplicador. A maioria dos HAWT necessitam de uma
caixa de velocidades para multiplicar o número de rotações, por minuto, juntamente
com um sistema de rotação sobre o mastro. Estes mecanismos requerem manutenção
frequente e são fontes de fracasso.

o

A distribuição de peso em toda a superfície da turbina de vento é de baixa altura, por isso,
menores custos de criação e simplicidade na aplicação. O binário de inversão é bastante menor
do que as turbinas eólicas de eixo horizontal, a necessidade de apoio encontra-se fortemente
reduzida. A sua montagem pode ser prevista em estruturas, tais como, em navios.

o

Insensibilidade à turbulência e às mudanças repentinas de direção do vento, aumentando
assim a produtividade
Por vezes, o vento muda de direção subitamente. « AEROGENERATEUR BSB ™»,
como a maioria das turbinas eólicas de eixo vertical (VAWT) viram sempre na mesma
direção independentemente da direção do vento e da rapidez da mudança. Ele pode
ser instalado a baixas alturas no meio urbano. Um HAWT levará algum tempo para
rodar no seu eixo, causando grandes esforços sobre o rotor.

Insensibilidade às diferenças de velocidade do vento em função da altitude, contrariamente às
turbinas eólicas de eixo horizontal
A velocidade do vento pode variar consoante a altitude. Os rotores empilhados e
independentes de « AEROGENERATEUR BSB ™» adaptam-se perfeitamente a esta
situação. Num HAWT, no mínimo 1 lâmina atrasa 2 outras. Existe uma perda de
rendimento significativa e forças assimétricas sobre os eixos causando desgaste. Il y
a une perte de rendement importante et des efforts
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o

Maior segurança com eliminação quase-total do risco de projeção de uma lâmina graças à sua
estrutura enclausurada
O risco de rutura de uma lâmina é extremamente reduzida pelo facto da sua geometria
variável eliminar qualquer influência do vento durante as tempestades. Alem disso, se
houver quebra, estando a turbina enclausurada, o risco de projeção de uma lâmina é
quase nula.

o

Acesso simplificado à máquina para facilitar a manutenção
A simplicidade do « AEROGENERATEUR BSB ™» de facto, uma máquina robusta
que não exige muita manutenção. Sem lubrificação de rodagem nem pintura. Uma
escada exterior permite o acesso em altura das pilhas. Um guindaste pode ser fixado
à estrutura para maiores alturas.

o

Possibilidade de instalação de painéis fotovoltaicos no telhado
O telhado do « AEROGENERATEUR BSB ™» é plano, permitindo facilmente
adicionar uma fonte de produção PV (cerca de 12kwc) possibilitando de continuar a
produzir eletricidade, em condições favoráveis de sol e ausência de vento, fornecendo
energia para a geometria variável (cilindro DC baixa tensão).

o

Não magnético, 100% reciclável, anti relâmpago
O estator do « AEROGENERATEUR BSB ™» é externo ao rotor e a sua configuração
em « Gaiola de Faraday » protege a estrutura de todos os raios. Todos os materiais
utilizados são não-magnéticos e 100% recicláveis. (Proteção das ondas)
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III: O MERCADO
1 : A Oportunidade
O acesso à energia é um grande desafio para o mundo e visiona-se cada vez mais importante no
futuro.
Neste contexto de procura de energia, vários fatores são favoráveis as energias renováveis e, em
particular à energia eólica.
Em primeiro lugar, existe a consciência do grande impacto ambiental dos combustíveis fosseis e
energias nucleares, que resultou em grandes decisões políticas para o aumento das quotas das energias
renováveis no cabaz energético (meta de 20% em 2020).
Depois, há uma necessidade de ser menos dependente dos outros e do contexto económico e político
mundial no fornecimento de energia.
Finalmente, há o custo que é anunciado um aumento acentuado nos próximos anos (Em França, a
EDF prevê aumento de 30% em 5 anos) em relação ao inevitável aumento dos preços do petróleo em
particular.
Isso explica o forte crescimento na produção da energia eólica há vários anos. De acordo com o
Conselho Mundial de Energia Eólica (GWEC), o parque mundial, no final de 2012 aproximava-se de 300 GW
instalados, deveria ser superior a 500 GW em 2017.
No entanto, posteriormente ao termo “turbina eólica” oculta uma grande diversidade, e podemos
classificar essas máquinas em 3 famílias:
o

Eólica gigante : potência unitária de 350kW para 6MW. É este tipo de turbinas que produzem
a maior parte da energia no mundo. Estas turbinas de vento são geralmente agrupadas em
« quintas ». O interesse destas quintas é serem posicionadas em zonas ventosas. No entanto,
existem muitas desvantagens e são cada vez mais criticadas pela população. Além do aspeto
estético, que é afinal, subjetivo mas que permitiu um acórdão em França, que pediu a extinção
das eólicas por incómodo visual, os outros aspetos inconvenientes são mais importantes tais
como, o ruido (as laminas « chicotam » o ar a 500km/h no seu ponto máximo), a
deslocalização da produção em relação ao pedido que obriga à criação de linhas de alta tensão
para transmissão de eletricidade (custo e impacto visual importante) e a existência de rede
estruturada.

o

Eólica domestica : potência inferior a 36kW. Estas turbinas eólicas são pouco produtivas pois
muitas das vezes são mal posicionadas e têm uma média de vida muito limitada o que torna
o investimento pouco rentável (giram muito rapidamente por causa do seu pequeno tamanho
o que provoca um grande desgaste).

o

Eólica de média potência : potência entre 36kW e 350kW. É nesta família que o
« AEROGENERATEUR BSB ™» se enquadra. Este mercado é, atualmente, muito pouco
desenvolvido mas está em vias de crescimento.

2 : A procura
A procura está abastecendo energia elétrica nas proximidades, mas esta procura é qualificada de
acordo com os objetivos pretendidos e os países em causa. Na verdade, existem 3 tipos de meio:
o

Em países desenvolvidos onde, a rede elétrica tanto é bem estruturada como confiável, a
procura está a diminuir o custo de acesso à energia e a consideração ao meio ambiente na
sua atividade. Este mercado é a rede de injeção ou consumo e podemos citar este título aos
seguintes clientes :
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o



Edifícios residenciais privados



Fabricas, centros comerciais, zonas industriais



Câmaras Municipais, hospitais, quartéis, torres de água…

Em zonas onde a rede não é transitável ou é incompleta, a procura será em busca de
segurança no fornecimento da energia elétrica, juntamente com um custo atrativo. Este
mercado poderá ser chamado de autoconsumo e os seus clientes são:



As fábricas



Os hotéis
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o

Os bairros sociais

Nas zonas sem acesso à eletricidade, o objetivo é ser independente, pelo preço do mercado. Este
mercado é a autonomia e os seus clientes são:



As aldeias e vilas isoladas



Acampamentos sociais




Os hospitais
Os navios
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Nos países desenvolvidos, a prioridade do nosso crescimento aponta para países em que o
autoconsumo esta surgindo, a saber:

-

Brasil: já assinamos um acordo com a empresa local (BrasEolica). Um estudo realizado pela
empresa de pesquisa GBI prevê um aumento da capacidade eólica de aproximadamente 17 GW
instalados entre 2012 e 2020 (de 2,8 GW em 2012 a 19, 8 GW em 2020). Esperamos tomar 1% desse
mercado. Isso representa 2800 máquinas em 8 anos, ou seja, cerca de 350 máquinas por ano.
Enquanto isso, em abril de 2013, a ANEEL (órgão regulador do mercado de eletricidade) emitiu uma
resolução destinada a lançar o mercado de autoconsumo.

-

Africa do Sul : o país lançou um programa para aumentar a sua capacidade em energia renovável
para 17,8 GW em 2030. 2,5 GW foram já postos em andamento, assim, restam cerca de 15,3 GW a
produzir em 15 anos. Esta capacidade de produção abrange todas as energias renováveis, e não
apenas as eólicas, assim, portanto, visamos 0,5% deste mercado. Isso corresponde a cerca de 1300
máquinas em 15 anos, ou seja, 85 máquinas por ano. Em paralelo, muitos dos industriais
lançam projetos de produção privados para suprir a falta de fiabilidade de produção
nacional e aumento de preços (8% para os próximos 5 anos) – Fonte UBI França

-

Japão : o país aponta, segundo « Enerzine.com », uma capacidade eólica de 7,5GW nos próximos 5
a 10 anos. Temos como objetivo 1% deste mercado, o que corresponde a 1250 máquinas no período,
ou seja, entre 120 a 250 máquinas por ano.

-

México: De acordo com a Associação de Energia Eólica do México, o país estabeleceu como objetivo
passar de 1,4 GW para 12 GW de energia eólica (fonte do artigo em Enerzine.com de 16/07/2013).
O nosso objetivo é de 1% neste mercado. Este corresponde a cerca de 1800 máquinas em 7 anos,
ou seja, cerca de 250 máquinas por ano.

-

India : De acordo com Agencia Internacional de Energia, a capacidade de energia eólica instalada
poderia aumentar de 16GW para 65GW ate 2020. O objetivo será de 0,5% neste mercado, o que
corresponde a aproximadamente 4000 máquinas no período, ou seja, cerca de 550 máquinas por
ano.

-

Marrocos : O país lançou um plano impulsionado pelo ONE (Conselho Nacional de Energia Elétrica)
para instalar 2 GW até 2020. 1 GW já está em curso, falta então, 1 GW a instalar. O objetivo é de
1% no mercado, o que corresponde a 200 máquinas no período, ou seja, 30 máquinas por ano.
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3 : Os resultados
Nós somos abordados, regularmente, por inúmeras pessoas que pretendem quer comprar as nossas
eólicas, quer comercializa-las.
Estes pedidos chegam de todo o mundo: Brasil, Canadá, Colômbia, Bolívia, República Democrática
do Congo, Marrocos, Caraíbas, etc…
Já assinámos um contrato com uma empresa brasileira. Os países estão a organizar progressivamente
o mercado de autoconsumo e os pedidos devem, portanto, ser mais numerosos, pois, o mercado libera-se
cada vez mais.

4: A concorrência
Aqueles a quem podemos considerar como « concorrentes » são os atores que
respondem à mesma procura das nossas futuras metas:
A energia de proximidade e de media potencia.
Os nossos maiores concorrentes são os distribuidores e instaladores de geradores
(95%). Embora estes não são considerados como fornecedores de ENR, as soluções
estão a surgir (hidrogénio e biocombustíveis).
Acreditamos que o nosso produto poderia ser um complemento para a solução e,
consequentemente visamo-los mais como futuros parceiros do que propriamente
como concorrentes.
Como dito anteriormente, o posicionamento do AEROGENERATEUR BSB ™ situa-se no segmento
das eólicas semi industriais para uma produção de energia nas proximidades.
Não estamos, portanto, em concorrência direta com os fabricantes de turbinas eólicas industriais,
necessariamente ligada à rede de distribuição existente, nem dos fabricantes de turbinas eólicas domésticas
cuja potência é fraca e a rentabilidade nula.
Se definirmos o nosso mercado como um mercado de fornecedores de eletricidade de proximidade,
os dois principais concorrentes são os fabricantes/ instaladores de painéis fotovoltaicos e os fabricantes de
geradores.
Nossos ativos em relação a estes concorrentes são inegáveis :

Painéis fotovoltaicos : a nossa produção é bem superior à influência ao controlo do solo
equivalente (maior potencia e maior tempo de produção) e o nosso custo de aquisição é
menor que o custo de manutenção. Alem disso, o seu tempo de produção de eletricidade está
limitado pela durabilidade do dia.
o Geradores : o nosso custo a longo prazo é menor, porque o custo dos combustíveis fosseis
tende a aumentar acentuadamente. Alem disso, estes sistemas dependem do fornecimento
de combustível enquanto o ’AEROGENERATEUR BSB ™ é totalmente autónomo.
Finalmente, a nossa marca de carbono é muito desvigorosa pois a nossa turbina eólica não
emite poluição na sua atividade.
Estes 2 concorrentes podem, também ser considerados um complemento para a nossa oferta.
o

De seguida, é apresentada uma comparação de custos de produção de eletricidade de cada
sistema. As hipóteses de cálculo são as seguintes:
- Geradores : CT33 da sociedade SDMO. Potencia máxima 26kW, usada continuamente a 50%
(13kW) para um consumo de 4,3l/h
- Fotovoltaica : projeto « Associação Soleil Marguerite » em Villeurbanne, e projeto quinta
fotovoltaica montcrabeau. Custo de manutenção anual entre 0,5% e 1% do custo de aquisição.
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Custo de aquisição
Produção/ ano (W)
Potencia media (W)
Consumo de gasóleo
Custo de manutenção anual
Consumo anual
Custo de utilização anual
Media de vida
Preço do litro de gasóleo
Custo em kW
Ligação ao solo (m2)
Produção kW/m2

Eólica BSB

PV SOLEIL
MARGUERITE

Geradores

PV MONTCRABEAU

90 000€
131 400 000
15 000
1 200,00€
1 200,00€
20
0,0434€
60
2 190

87 000€
12 500 000
1427
870,00€
870,00€
20
0,4176€
400
31

20 000€
131 400 000
15 000
4,30
5 000,00€
37 668,00€
42 668,00€
10
1
0,3399€
2
65 700

60 000 000€
19 200 000 000
2 191 781
300 000,00€
400 000,00€
20
0,1771€
400 000
48
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5 : Vantagens
O AEROGENERATEUR BSB ™ está idealmente posicionado no fornecimento de eletricidade
próximo, pois ele pode ser implementado de forma independente em áreas onde a rede elétrica não esta
desenvolvida como ser interligada em áreas desenvolvidas.
Além disso, o número de locais onde o AEROGENERATEUR BSB ™ pode ser instalado de forma
sustentável e rentável é bastante mais importante do que para todos os outros sistemas de produção de
energia sustentável porque :
o Não requer grande infraestrutura rodoviária para ser instalado, por isso, é adaptado a países
em vias de desenvolvimento.
o Trabalha com pouco vento, portanto, adequado para zonas « pouco ventosas ».
o Pode suportar ventos muito fortes e tempestades, portanto, adequado a zonas de
« ciclones ».
o Não tem colisão pela turbulência, portanto, é adaptado a zonas urbanas ou periféricas e
podem ser instalados uns perto dos outros.
o Pode ser sustentado por painéis solares, por isso, a produção de energia elétrica pode ser
descontínua.
Além da comparação com os nossos concorrentes, nós quisemos confirmar o interesse dos clientes
de um país desenvolvido. Calculámos o retorno do investimento sobre a base de consumo (e não da revenda
ao fornecedor de eletricidade), em França.
No caso de uma empresa, o custo médio de compra de energia registado é de cerca de 9ct€/kW
(dados do primeiro semestre de 2011).
Esperamos uma média de vida de, pelo menos, 20 anos para a nossa máquina, por isso vai produzir
para 20*365*24 = 175200h
Se a turbina eólica produz em média 10kW, esta representa então 175200*10 = 1 752 000 kW
Se a empresa tencionasse comprar esta energia, esta representava um custo de 157 680€ sendo a
9ct€.
Então, nós supomos vender a nossa eólica em torno de 90 000€ tudo incluído para uma turbina,
reduzindo o valor por mais quantidades de turbinas. Tendo o cliente um ganho de 67 680 € ao longo de 20
anos, sem contabilizar os aumentos de preço da energia e preços de transporte.
Estes dados referem-se apenas à França, cujas taxas são muito competitivas no mundo. A título de
informação, é preciso estar ciente que o preço da eletricidade (excluindo impostos) no primeiro semestre de
2011, em França para os industriais, era aproximadamente de 85€/MWh enquanto a média da UE 27 era de
111,2 €/MWh, a média da Zona Euro era de 120,4€/MWh e na Alemanha aproximadamente de 125€/MWh.
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6: Alguns exemplos possíveis
Mini central (100 casas médias francesas)
©
Exemplo com 5 turbinas:
Total 657 mW/ano
Com local técnico e escritório

Altura 19 metros

PROJETO « GreenFund América » de uma Vila totalmente autónoma
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Torres Flutuantes OFF SHORE

©
PHARE

©

18

Torre de Agua em Africa

©
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IV : ESTRATÉGIA E DESENVOLVIMENTO
1 : Modelo de Negócio

As seguintes escolhas influenciaram no nosso modelo de negócio:
o Nós não queremos apoiar a comercialização e as instalações de turbinas eólicas, essa função
será transferida para distribuidores locais exclusivos.
o Queremos reduzir o vestígio de carbono ligado ao transporte das eólicas.
De fato, os mercados de eletricidade são muito diferentes de um país para outro, queremos então,
confiar a comercialização das nossas turbinas eólicas a distribuidores locais exclusivos
Eles terão como objetivo:
o A comercialização das turbinas eólicas
o A instalação das mesmas incluindo o fabrico de materiais necessários e todo o sistema elétrico
(conexões…)
o Pôr em funcionamento
o Eventualmente a manutenção
Para isso, os distribuidores terão de comprar uma licença comercial, cujo preço irá depender da zona
de exclusividade (tamanho, potencial de mercado…) evidentemente eles irão adquirir as eólicas em função
da sua necessidade.
Uma primeira estimativa do preço da licença foi realizada em função do PIB/capita, da população,
potencial do mercado e a quota do mercado referida (por país) ver tabelas abaixo.

Além disso, para limitar a logística, vamos confiar a montagem/ pré-montagem de kits às empresas
locais e iremos produzir localmente cerca de 80% das peças. Estas empresas de produção (chamadas de
BSB Prod) irão comprar uma licença de produção e irão doar direitos de autor por cada eólica vendida. Uma
BSB Prod poderá abranger vários países ou Estados.
Estas empresas terão como objetivo :
- A compra local ou o fabrico interno de peças das turbinas eólicas
- O fornecimento de cartões eletrónicos e de geradores provenientes da BSB Industria
20

- Montagem e controlo de qualidade das turbinas eólicas
- A entrega das turbinas eólicas
- Formação aos distribuidores
BSB Industria, por sua vez será responsável por :
- O desenvolvimento do gerador elétrico específico para o AEROGENERATEUR BSB ™
(design, protótipo, teste e depuração)
- O progresso de todo os sistema eletrónico de potência associado (conversor, retificador,
filtro…)
- Desenvolvimento dos diferentes tipos de suporte do AEROGENERATEUR BSB ™
(estrutura do edifício, estrutura para o solo, estrutura para os telhados do edifícios…)
- A industrialização e a concretização das primeiras turbinas eólicas
- A industrialização e fabrico dos geradores elétricos
- A industrialização e a produção de cartões eletrónicos para gerenciar o encerramento das
turbinas
- A criação e implementação das empresas de produção da BSB produção mais próximas
das zonas de comercialização e dos revendedores
- O desenvolvimento de novos produtos complementares (compressor, armazenamento…)
Finalmente, BSB Engenharia será responsável pelo desenvolvimento do protótipo da turbina
eólica até revelar o seu desempenho técnico (produção e testes), em seguida a projeção de novos
produtos (armazenamento de energia, produção de frio, produção de agua doce, bombeamento…)

Sistema de armazenamento (ar comprimido)
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V : ESTRATÉGIA DO PRODUTO
Como já foi dito anteriormente, o nosso produto está idealmente posicionado para abordar o mercado,
em pleno crescimento, no fornecimento de energia local. As suas qualidades técnicas permitem eliminar os
principais obstáculos existentes.
1 : Colocação e Custo
O aparelho foi criado simplesmente para reduzir ao máximo os seu custo de produção. O seu preço
será muito acessível comparado aos seus concorrentes, como pudemos ver na parte « concorrência ».
E a nossa vontade de produzir o máximo de peças a nível local e de fazer o conjunto local ira permitir
adaptar as estruturas de custo aos mercados carentes e irá diminuir os custos ligados ao transporte e
encargos das alfândegas.
Pretendemos também, poder propor um crédito para potenciais compradores a fim da proposta ser
ainda mais atraente.

2 : Programa de investigação e desenvolvimento
A nossa turbina eólica é totalmente estudada, só resta fazer um protótipo para validar o desempenho
técnico. Uma maquete à escala de 1/8°foi realizada. Ela mostrou uma turbina de arranque com a velocidade
do vento muito vasta, silêncio total e ausência de vibrações.

É possível ver o seu funcionamento numa serie de vídeos em linha : YOUTUBE
Um estudo dinâmico de fluídos foi realizado.
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Curva de potência estimada

Nosso projeto foi vencedor no concurso « INNOV’UP 2012 »

Vamos desenvolver o nosso próprio gerador que será específico ao nosso produto.
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Em seguida, uma gama de produtos com o nome « Alter Eólia »

1) AEROCOMPRESSOR BSB vai produzir ar comprimido para armazenar energia e refrigeração (gás
refrigerante).

2) AEROCODENSADOR BSB vai produzir água doce por condensação do ar.

3) AEROBOMBA BSB para elevar água (torre de irrigação de água)

3 : Garantia
A nossa turbina está agora protegida por uma patente no Brasil, com o número INPI BR 20 2013
015544 1 GRU 0000221304370369 – criador : Hugues Boyenval
Vamos expandir esta patente para o mundo suficientemente rápido para que as nossas parcerias com
os nossos distribuidores sejam estabelecidas em bases sólidas.
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Além disso, pretendemos patentear o nosso cartão eletrónico para gerenciar o encerramento das
turbinas e o nosso gerador será exclusivo para o AEROGENERATEUR BSB ™ e desenvolvido por BSB
Engenharia. Num futuro próximo, um compressor, um condensador, uma bomba e um grupo de ar
comprimido serão também patenteados por BSB Engenharia.
Essa proteção será reforçada pelo facto da produção dessas unidades serem completamente
controladas ou realizadas por BSB Indústria.

VI : ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO
1 : Organização / política de compra
BSB Engenharia posiciona-se inteiramente no desenvolvimento sustentável e nós tencionamos, além
dos produtos, a mesma atividade da empresa reflita essa mentalidade.
Vamos então confiar a montagem dos AEROGENERATEUR BSB ™ a unidades estabelecidas
localmente, próximo de cada revendedor (chamados BSB Prod). Esta unidade será controlada por BSB
Indústria a fim de garantir a qualidade de produção e montagem.
Além disso, pretendemos confiar a produção de uma maioria de peças a sub- contratantes locais. As
unidades BSB Prod por conseguinte terão como objetivo a aquisição, o controlo de qualidade, a montagem
e a entrega das máquinas.
Para garantir o modelo de negócio, as partes críticas serão fabricadas por BSB Indústria (gerador,
cartão eletrónico, bomba, compressor…)

2 : Custo de Produção
Como podem ver em anexo 2, nos estimamos o custo de construção do AEROGENERATEUR BSB ™
em França cerca de 45 k€ (maquina de 15kw/h - vento de 12m/s).
Não devemos perder de vista que, além do custo de um AEROGENERATEUR BSB ™, não podemos
esquecer os custos ligados ao auxílio da máquina (em maçonaria ou em solda-mecânica), à parte elétrica e
eletrónica (retificador, inversor…), as ligações elétricas necessárias e, claro, à instalação local.
Graças às unidades « BSB Prod » o custo de produção de uma eólica será adaptado a cada país
visto que a montagem será feita no local. Assim, permite ser mais competitivo que importar a máquina
inteira.

VII : ESTRATÉGIA COMERCIAL
1 : Organização
Como mostrámos anteriormente, a nossa estratégia comercial de venda da eólica é sustentada apenas
pelos concessionários.
Iremos selecionar muito atentivamente e iremos verificar que reúnem as condições necessárias que
estabelecemos. Estes deverão ser locais, implementados com algum tempo e ter muito bom conhecimento
do mercado e dos seus atores, incluindo potenciais clientes. Evidentemente, deverão também ter a
capacidade técnica de construir e montar (em privado ou em externalização) e gerir projetos dessa amplitude.
A cada assinatura de contrato de distribuição, o compromisso será feito a fim de garantir os objetivos
mínimos esperados em termos de venda de turbinas eólicas.
2 : Marketing e Comunicação
O desenvolvimento da sociedade é baseada em dois eixos principais :
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o

O estabelecimento de concessionários em todo o mundo : a procura de
concessionários/distribuidores será primordial e iremos implementar diversas estratégias :
 Assinatura de contratos com agentes comerciais encarregados da venda da licença de
distribuição
 Participação em feiras internacionais sobre energias (São Paulo, Johannesburg,
Tóquio, Abu Dhabi, Casablanca…)
 Pesquisa direta explorando todos os contatos já existentes

o

A evolução das vendas das turbinas eólicas. Para criar isso, devemos ser um elemento de
força nos esforços de marketing da parte dos nossos revendedores. Oferecemos então o nosso
apoio:
 Criação de sites internet dedicados por país ou região
 Criação de toda a documentação necessária em função da linguagem
 Participação em feiras nacionais
 Formações técnicas

VIII: PROGRESSO

1 Fase 1 : a realização protótipo (cerca de 4-6 meses)
Os estudos e os progressos CAO estão agora terminados. Todas as partes estão definidas e a
produção pronta a ser lançada.
Refere-se portanto, ao lançamento das aquisições, obtenção de peças e a conduta de montagem e
instalação do primeiro protótipo.
2 : Fase 2 : teste do protótipo e melhoria (cerca de 6 meses)
Trata-se de fazer numerosos ensaios e testes ao primeiro protótipo a fim de :
o Aprovar o desempenho técnico da máquina
o Encontrar formas de melhoria
Tendo em conta a dimensão da máquina, é impossível de realizar testes em tuneis de vento, seremos
portanto forçados a faze-lo no meio ambiente exterior e pensamos utilizar os serviços do SEPEN (Sitio
Experimental para Pequena Eólica Nacional, situado perto de Narbonne e realizado pelo Pólo de Energia 11).
Os primeiros ensaios serão, com certeza, realizados no local a fim de aprovar o funcionamento mecânico da
máquina.
Nisto será incluído a medida evidente do binário do rotor, sujeitando a velocidade do vento que entra,
do ruído emitido pelo aparelho, da vibração gerada, da velocidade de rotação do rotor…
Por outro lado, o fato de efetuar estes testes no exterior vai também permitir verificar o
comportamento da máquina em condições reais tais como, a chuva, poeiras, os diversos impactos possíveis…
Durante estes testes, teremos de progredir a fim de conhecer os seus impactos no funcionamento do
aparelho.
3 : Fase 3 : protótipo 2 e desenvolvimento do gerador (cerca de 6 meses)
Com base nos primeiros resultados e em paralelo :
o Vamos lançar um segundo protótipo incorporando as melhorias encontradas, em seguida,
iremos lançar uma segunda campanha de testes e ensaios
o Vamos desenvolver o gerador elétrico dedicado a esta máquina
o Vamos iniciar a procura de revendedores com os dados de desempenho muito realistas.
2 : Progresso comercial e industrial
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De um ponto de vista comercial, o nosso objetivo é de assinar uma primeira licença de
comercialização durante os 18 primeiros meses. Na verdade, concluímos um acordo com um
comércio na zona das Caraíbas e América do Sul e já estamos em discussões para a assinatura de
4 licenças de distribuição nesta área.
O próximo objetivo é a assinatura de 2 contratos por ano. Será este o objetivo a ser utilizado
nos cálculos de previsão.
Em paralelo, as sociedades « BSB Prod » serão implementadas em função das licenças
assinadas. No entanto, a rentabilidade das tais sociedades não chegam a um certo número de eólicas
produzidas, é evidente que nós não as iremos implementar automaticamente a cada licença
assinada. Pretendemos criar, em média, uma sociedade por ano, foi o número utilizado nas nossas
previsões.

GANTT

1° levée de fond

/ 2° levée de fond
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IX: A ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA
BSB Engenharia
Licença
de
exploração

Direitos da venda de
estudos

BSB Indústria
Licença
de
comercialização

Direitos de
das licenças

compra
Direitos de compra
de licenças

Sublicença de exploração de
material não deslocável

BSB PROD

Eólicas

Comerciantes

Pretendemos criar uma empresa de Engenharia « BSB Engenharia » que irá desenvolver o projeto
e os direitos de propriedade intelectual, uma sociedade Industrial « BSB Indústria » que será responsável
pelo desenvolvimento industrial e várias sociedades de produção local « BSB Prod » cujo « BrasEólica » faz
parte, mais perto dos mercados e comerciantes locais.

1 : BSB ENGENHARIA

Esta sociedade terá as seguintes características :
o Ativo : direito à utilização mundial das invenções de Hugues Boyenval
o Propriedade :
 Hugues Boyenval : 62%
 Jean-Christophe de Lustrac : 8%
 Investidores : 30%
o Volume de negócio gerado por:
 A venda de licenças aos concessionários/distribuidores
 A venda da licença operacional à « BSB INDUSTRIA »
 Os direitos de autor ligados às vendas de eólicas pelos comerciantes
 Os direitos de autor em proveniência da « BSB INDUSTRY »

2: BSB INDÙSTRIA
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Esta sociedade terá as seguintes características:
o SAS de direito Francês
o Propriedade :
 BSB Engenharia : 70%
 Investidores: 30 %
o Volume de negócio gerado por:
 A venda de prestações de estudos à BSB Engenharia
 A venda de eólicas
 A venda de sublicenças de produção às sociedades de produção
 Direitos de autor ligados às vendas de eólicas por sociedades de produção
 A venda de elementos não « deslocáveis » (cartões eletrónicos e gerador)
 Eventualmente o aluguer de eólicas ou um princípio de venda de energia

3 : BSB PRODUÇÃO

Mais perto dos mercados locais e de cada concessionário da zona, as sociedades de produção terão
as seguintes características:
o Realizada pela BSB Industria e eventualmente parceiros locais, com base em requisitos
legais locais.
o A lei local do sítio de implantação
o Volume de negócios da venda das turbinas eólicas aos concessionários
o Controlo de qualidade

4 : Os CONCESSIONÁRIOS
Em função das especificidades locais, os concessionários também podem estar associados à
composição da « BSB Prod ». Eles terão a capacidade técnica e capacidade para gerir os projetos.
Este é o caso da BrasEólica LTDA no Brasil que será, por sua vez, BSB prod e distribuidor exclusivo
para este país. Criado especificamente para o nosso projeto em 2013, BrasEólica LTDA pretende a nossa
participação no seu capital.
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Tivemos outros contatos ambiciosos de seguir este exemplo, incluindo a Suécia, o Canadá
(Québec), Texas, Vietname, Bolívia onde a negociação está em curso.
Os grupos de distribuição tais como CFAO para a África estão à escuta e esperam a validação do
nosso conceito.
Algumas grandes empresas (Michelin, Dassault, EADS, Aeroporto Bourget, grupos hoteleiros etc.)
estão na mesma situação anterior.
X: ESTUDOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS
1 : Financiamento inicial necessário (18 primeiros meses)
Este plano de financiamento não inclui os seguintes elementos :
o Subsídios diversos
o Financiamento adicional BPI
o Outras ajudas (cargas de isenção...)
Nós não consideramos, também, o potencial aumento do dividendo da parte da BSB Produção, não
conhecendo os futuros locais de implantação, daí os contras jurídico-fiscais associados.
O crédito nota fiscal, ao qual poderíamos reclamar, é avaliado, durante os primeiros 18 meses, a
60k€. Ele não foi integrado às nossas necessidades de financiamento.
A articulação de fundos de pesquisa será a seguinte :
o 1a captação de recursos
 Será feita ao nível da exploração
 Irá servir ao desenvolvimento de protótipos
o

2a captação de recursos
 Será feita ao nível da BSB Engenharia
 Irá servir para pagar a licença de negócio « BSB Engenharia »
 Irá servir para o desenvolvimento comercial da empresa
 Ira servir para criar as primeiras ferramentas industriais e ao lançamento do fabrico.

2 : Financiamento meses seguintes (a nível BSB Engenharia)
Para cobrir as necessidades das fases 1 a 3 : desenvolvimento de protótipos
Podemos dividir a necessidade em vários grupos :
o
o
o
o
o
o
o

Protótipos (compra de peças e componentes)
Mão-de-obra (salários e despesas)
Os custos de testes e desenvolvimento
Suporte (construção, seguros, funcionamento…)
Estudos técnicos
Publicidade / comunicação
Estudos jurídicos
TOTAL

150
155
80
170
5
20
20

000
000
000
000
000
000
000

€
€
€
€
€
€
€

600 000 €
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3 : Plano de financiamento (a nível BSB Industria)
Para cobrir as despesas relacionadas com o desenvolvimento de marketing, o estabelecimento da
ferramenta industrial e o início da produção (compra das primeiras peças)
o
o
o
o

Industrialização
Custos fixos (edifícios, salários…)
BFR (compra de peças…)
Publicidade/comunicação
TOTAL

200
600
1 000
200

000
000
000
000

€
€
€
€

2 000 000 €

4: Cálculo de custos
Preço da máquina : Ver em ANEXO 2
o PV máquina : 55 000 €

5 : Rentabilidade do AEROGENERATEUR BSB
O volume de negócios das diversas entidades é definida como se segue (ver valores no anexo 3)
o BSB Engenharia:
 Venda de licenças de distribuição
 Direitos proporcionais ao número de eólicas vendidas
 Venda da licença de exploração à BSB Indústria
o

BSB Indústria :
 Vente de turbinas eólicas
 Venda de geradores
 Direitos proporcionais ao número de eólicas vendidas
 Facturamento retornado à « BSB Engenharia » de custos relacionados com o
desenvolvimento de novos produtos em seu nome

No anexo 3, encontramos o número de turbinas eólicas vendidas (quer seja diretamente pela
BSB Indústria quer pela BSB Produção), as taxas dos direitos.

6 : Estimativa de lucro projetado / SIG
As suposições detalhadas para alcançar as contas projetadas encontram-se em Anexo 3 (Cálculos do
C.A) e Anexo 4 (cálculos de despesas) (a previsão apresentada são referentes à BSB Engenharia e à BSB
Indústria)

BSB ENGINEERING
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Da mesma forma, BSB Engenharia visa apenas o desenvolvimento de novos produtos e não a
produção, a distribuição é feita da seguinte forma :
o Salario de gestão apoiado por BSB Engenharia
o Custos operacionais suportados por BSB Indústria a partir do segundo ano.
BSB INDUSTRY
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XI : INVESTIDORES
Estamos à procura de investidores capazes de nos acompanhar ao longo dos anos na nossa empresa,
fornecendo-nos conselhos e conhecimentos.
Os nossos parceiros no processo da constituição da «BSB Engenharia» irão beneficiar da
alavancagem em termos de valorização durante alguns meses depois da captação de recursos. A assinatura
da licença de exploração exclusiva com a «BSB Industria» será o começo.
Os nossos parceiros na fase de desenvolvimento da «BSB Indústria» beneficiarão de um aumento
em força do C.A. A exclusividade mundial de exploração é garantida.
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ANEXO 1
CURRICULUM VITAE
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Hugues Boyenval

ICG-IFG EXECUTIVO MBA
Promoção « Jean Mantelet 1991 »
Vencedor do concurso Innov’up 2012
(Escola das Minas de Alès- França)

Tel. : 06 95 18 23 88 – 197, chemin Haut des Launes – 13460 – Les Saintes Maries de la Mer
Hugues.boyenval@altereolia.com

Data de nascimento: 2 julho 1959
Solteiro
N.º de identificação de marinha mercante: 05B7455
Formação
- BAC F2 (eletrónica) 1978
- ICG Executivo MBA 1991 www.ifg-france.com
- Curso Empresas Escola das Minas 2013
- CINMM (certificado de marinha mercante iniciação náutica) 2005 (AFPS)
- Capitão 200 (marinha mercante) a decorrer
Competências
- Gestão de empresas, CAO-DAO, modelagem 3D, mecânica, eletricidade (energias novas), pedido de
patente, manutenção de edifícios, navios e hotéis de luxo, construção Naval...
Recolha e reciclagem de resíduos industriais, plásticos (injeção de moldagem por sopro roto)
Carta de alto mar, Fluvial e CINMM (certificado de marinha mercante iniciação náutica) Capitão 200 a
decorrer
Bons conhecimentos de África.
Línguas
- Língua materna :Francês
- Inglês: fluente
- Espanhol: escolar
Informática
Ótimos conhecimentos
- Word, Excel, Access, Publisher, Power point, Corel Draw X3, Autocad, 3DS, Solidworks Rhinocéros, Catia
V5, Corel PhotoPaint, Money, Internet Etc...
Experiência profissional
Atualmente : Portador do Projeto Alter Eólia
DESDE 1987 : GERENTE BSB (Professional)
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Missões em Freelance. Equipas dirigidas
- 2015: Engenheiro projetista Voiléo SAS (Douai França)
- 2012: Chefe-Engenheiro Grande Hotel Kinshasa 5* (RDC) 80 pessoas.
- 2011: Diretor de exploração Hotel Keur Saloum (Senegal) 50 pessoas.
- 2010 - 2011: Chefe-Engenheiro VCP Hotel 5* (Lagos Nigéria) 12 pessoas.
- 2010 : Consultor de gestão estratégica SCS SARL (Senegal) 20 pessoas.
- 2009 - 2010: Chefe-Engenheiro Lamantin Beach Hotel 5* (Senegal) 15 pessoas.
- 2008 - 2009: Chefe-Engenheiro VPM BESTSAIL (Seicheles) 8 pessoas.
- 2008: Perito Marítimo e Fluvial Delta Consult (Arles)
- 2006: Responsável da equipa Inovação GALILEO YACHT – EQUIPA INDÙSTRIA Kenitra Maroc
(construção de iate – energia solar & eólica – projeto de propulsão diesel-elétrica) 150 pessoas.
- 2000 - 2005: Chefe de Missão (Senegal). Conceção, venda e instalação de geradores solares.
Construção de um catamaran (SODIDA DAKAR) 25 pessoas.
- 1995 - 2000: PDG AC exportação S.A: Recolha e reciclagem de resíduos e materiais industriais, venda
e exportação de veículos a motor. C.A : 2 000 000€ 22 pessoas.
- 1994-1995: Consultor reciclagem CFF (sede em Paris) Estudo para Renault & Citroen.
- 1992-1993: Quadro de estudos VIVENDI ENVIRONNEMENT (sede em Nanterre ONYX) (sector
automóvel, pesquisa & desenvolvimento)
-1991 -199 2 : Unido ao Grupo Comercial LINPAC MOULDING (plásticos grandes contas
europeias)
- 1986 – 1991 : Criador e Gerente PRAU 39 SARL (Importação e distribuição de peças e acessórios auto Competição Tunning). Criação de uma rede de distribuição constituída por 3000 oficinas em França e
territórios ultramarinos (DOM TOM), Rotulagem e catálogo de 100 páginas a cores.
- 1986 : Apresentação de patentes internacionais (processo industrial CAR SAP) (sector automóvel ambiente)
-1985 : Chefe de Missão sector automóvel ambiente - Instituto de pesquisa BATTELLE (Genève)
- 1979- 1985 : Assistente executivo AUTO CASSE S.A
Implementação e lançamento de uma rede de pontos de venda. Leciona «CARAMBOLAGE» 191
pontos de venda em 1985.
- 1978 : Serviço militar BA 102 Dijon (desenhador industrial)

Entretenimento – Desporto e Diversos
Informática: Internet - CAO DAO Gráficos (confeção de barcos solares)
Pintura - Cinema - Esquiar - Windsurf
Cartas de navegação: Fluvial - Costeira – Alto mar -CRR – Naval astronómico
Estágios:
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Inglês (Wall street instituto)
Escola de Belas-Artes Dijon 1994 à 1997 (à noite)
Carta de Alto Mar a bordo do MS « Val de loire » (Brittany ferries) Navegação
astronómica a bordo do MS « Bretagne » (Brittanyferries)
- De Fevereiro a Maio 2008: Marinheiro « CONTINENTAL DE CRUZEIROS »
- De Junho a Setembro 2007: Marinheiro no « Roussillon II » Preparação « Capitão 200 »
- De Junho a Setembro 2006: Marinheiro no « Tiki3 » Preparação « Capitão 200 »
- De Julho a Setembro 2005: Marinheiro no "Météor II" Preparação « Capitão 200 »

Jean-Christophe de Lustrac

INGENHEIRO ARTES E OFICIOS
Inglês Fluente, Espanhol Noções

18 route de Saumur
F – 49400 VARRAINS
Tel.: 09 73 53 21 83 (domicilio)
Tel.: 06 70 300 799 (telemóvel)
E-Mail : jc.de.lustrac@altereolia.com
Nascido a 17 abril 1972 (42 anos)
Casado, 4 filhos

EXPERIENCIAS PROFESSIONAIS:
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Desde janeiro 2012 : executivo e consultor na melhoria do desempenho corporativo das
empresas
CEPAGES : sociedade de consultoria e acompanhamento dos chefes de empresas.
Abril 2010 /Agosto 2011 :
Gerente do site
SMFO : Forje e Fundição (38 pess. / CA : 5.400.000€)
- Gestão do site
- Gestão do pessoal
- Comercial
Abril 09 /Abril 10 :
Engenheiro de Desenvolvimento
PACKAGE Global Serviços : sociedade de serviços à indústria no domínio da gestão de fluidos
industriais (2 pess.)
- Desenvolvimento de novos equipamentos (mecânica e automação)
Abril 04 / Fev. 09 :
Dirigente da sociedade
TEALIS (por exemplo Tabur Auto): fabricante de máquinas especiais (7 pess / CA : 800k€)
- Estratégia : posicionamento e orientação, plano negócio para 3 anos
- Financeiro : preparação e acompanhamento do orçamento, relações bancárias,
-

gestão de caixa
Gestão : 6 pess (4 funções), plano de formação, entrevistas anuais
Comercial : plano de ação, prospeção, orçamentos, negociações
Organização: implementação de chefes de projeto, de uma rede de computadores…
Produção : seguimento de projetos, planeamento, metodologia, gestão de
capacidade
Segurança : criação de um documento único

Agosto 02 / Abril 03:
Diretor de fábrica sob autoridade do PDG COLLY BOMBLED : fabricante de
máquinas de dobrar e tesouras (75 pess / CA : 10 milhões €)
Fev. 01 / Ago. 02:
Responsável no departamento de montagem/bombeamento (6
oficinas, 150 pess)
THALES ELECTRON DEVICES : fabricante de tubos e micro-ondas
- Gestão do pessoal e organização da produção e das prioridades
- Gestão do orçamento de funcionamento e dos investimentos
Set 96 / Jan 01:
Responsável no departamento de assentos técnicos (67 pess / CA de
10.700.000€)
SICMA AERO SEAT: fabricante de assentos de aeronaves (1000 pess / CA: 120 milhões).
- Autogestão (ordens, BE, métodos, compras, produção)
- Relação cliente (Airbus, DASA, Dassault, Eurocopter, Embraer…)
- Organização de produção em função das taxas (CA de 4,6 à 11,3M€)
- Gestão do orçamento (800k€) e dos investimentos (1,1 M€ em 2000)
Out 95 / Set 96:
Responsável sala de reunião assento de passageiros (80 pess)
SICMA AERO SEAT: fabricante de assentos de aviões (1000 pess / CA: 120 M€).
Rede de Vida:
Ex – administrador de um centro de gestão aprovado
Ex - membro do grupo PLATO Sarthe
Ex - membro de um club empreendedor da Sarthe
Membro do Carrefour Empresa Sarthe
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Dominique Sanchez

GERENTE OPERACIONAL
Gestão Administrativa, Comercial, Financeira e Técnica.

1 rua do 4ème DORSET
14 930 ETERVILLE
Tel : 06.89.51.30.17
Email : dominique.sanchez@altereolia.com

 DOMÍNIO DE COMPETÊNCIAS
Gestão do Projeto de alta e baixa tensão de 3,7 milhões em 2002 para 8,2 milhões em 2010
 Coordenação de construção, animação de reuniões e controlo corporativo.
 Negociação de contratos importantes : terceirização, segurança contra incendio, controle de
acesso, vídeo, intrusão, equipamentos elétricos (HTA-BT-48V-EnR).
Responsável de Atividade
 Gerenciamento de grandes projetos: hospital terciário, central de energia HTA de emergência,
site de segurança (incendio, gerenciamento de acesso e intrusão).
 Construção de uma oferta energética (diagnostico e especialização).
 Elaboração e implementação de uma energia renovável hibrida EnR (eólica e fotovoltaica).
 Controlo de um serviço de instalação e manutenção do Grupo Gerador e Inversor.
 Serviços de animação transversal: mercados e contratos legais, gestão financeira,
administração, qualidade, ambiente e segurança.
 Relações comerciais: gestores hospitalares responsáveis dos serviços técnicos coletivos,
responsáveis do trabalho e manutenção do setor industrial.
Equipa de Gestão
 15 a 25 pessoas em instalação (45 pessoas num curto período de tempo).
 Supervisão de células de projeto estudo, criptografia e trabalhos (7 colaboradores).
 5 Subcontratados (70 pessoas).
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PERCURSO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
2011 - 2013: Responsável desenvolvimento da atividade – Altergis (Sociedade Positiva)
Missão : Estudo estratégico de desenvolvimento a medio e longo prazo.
Realização
 Análise de especialização em negócios e atividades de engenharia elétrica e térmica.
 Definição da estratégia: perímetro territorial, entidades e especialização a desenvolver, novas
atividades a desenvolver.
 Estudo das perspetivas de desenvolvimento: segmentação do mercado, diversificação de
clientes, transposição de conhecimentos de negócios existentes.
 Analise das perspetivas de crescimento dos mercados fotovoltaicos e eólicos até 2020 por dois
profissionais experientes da empresa.
 Desenvolvimento comercial das atividades do Grupo Gerador, Inversor, e EnR.
Resultado obtido
 O posicionamento da empresa nas instalações do grupo gerador no setor hospitalar no
segmento média gama.
 Instalações e contratos de manutenção inversora no setor hospitalar.
 Posicionamento da empresa no diagnóstico energético.
 Contrato de manutenção multi técnica no sector industrial.
2006 - 2010 : Responsável de negócios – Ineo
Missão : Desenvolvimento de atividade terciária, fixação atual de baixa atividade.
Realização
 Posicionamento da empresa no sector hospitalar.
 Estabelecimento de uma especialista em deteção de incendio.
 Qualificação APSAD da empresa.
 Gerir uma equipa de 25 pessoas.
 Recrutamento de novos funcionários e reorganização da atividade existente.
Resultado obtido
 Crescimento da receita de 870 K€ em 2006 para 4,2 M€ em 2010.
 Volume de negócios de manutenção 250 K€.
1993 - 2005 : Responsável de negócios – Spie
Missão : Criação de atividade terciária, estabelecimento de uma atividade atual baixa.
Realização
 Posicionamento da empresa no setor hospitalar e industrial.
 Estabelecimento de uma especialista em deteção de incendio.
 Mercado de trabalho nuclear.
 Gerir uma equipa de 15 pessoas.
 Recrutamento de novos funcionários e reorganização da atividade existente.
Resultado obtido
 Progressão da receita em 100 K€ em 1993 para 2,5 M€ em 2005.
 Volume de negócios de manutenção 150 K€.
1987 - 1992: Dirigente de trabalhos e Chefe de projeto automação – Spie
 Construção de locais terciários e Sites industriais.
 Automação de processos manutenção industrial e processos cirúrgicos.
 Gestão de uma equipa de 10 pessoas.
 Progresso da receita de 500 K€ em 1987 para 700 K€ em 1992.
1979 - 1986: Projetista - Estudo projetista – Controlador de qualidade
Agências de trabalho temporário - Staim (agência de Caen) - Sorenam (agência de Caen)
 Estudos de realização terciária, industrial, automatismo.
 Estudos de mecânica, de eletricidade e automatismo em máquinas especiais.
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 Controlo e manutenção da produção Industrial, Nuclear e Petroleira.
FORMAÇÕES
Estudos:
 Mestre Administração de Empresas IAE (Caen) em 2011.
 BTS (CFP 3) Eletrónica (Rouen) em 1985.
 Formação de técnico F1 construção mecânica (Caen) em 1977.
Formação complementar:
 Informática: utilização do software PACK DO OFFICE WINDOWS 8.
 Deteção de incêndio: Qualificação APSAD em 2005.
 Inglês (Nível B2 em 2013), Espanhol (Nível A2 em 2013).
CENTRO DE INTERESSES
Pratica Kinomichi/Aïkido em clube há 30 anos, o caiaque no mar e arco e flecha em recreação.

ANEXO 2
ESTIMATIVA DE PREÇO DE VENDA DO AEROGENERATEUR BSB
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Cálculo do preço de venda Aerogenerateur BSB™
NOMENCLATURA
QTD

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

ESTATOR
Chassis externo estator

16

300€

4800€

Platina inferior estator

1

1000€

1000€

Platina superior estator

1

2000€

2000€

Revestimento estator

16

250€

4000€

Rolamento Central

2

500€

1000€

ROTOR
Lâminas

4

1500€

6000€

Quadro da lâmina

4

200€

800€

Eixo superior da lâmina

4

150€

600€

Eixo inferior da lâmina

4

130€

520€

Placa de fixação da lâmina

8

60€

480€

Manivela da lâmina

4

80€

320€

Corpo maciço

4

100€

400€

Platina superior do rotor

1

500€

500€

Platina inferior do rotor

1

500€

500€

Rolamento da lâmina

8

200€

1600€

Suporte de transporte a gás

4

100€

400€

Eixo inferior do rotor

1

150€

150€

Eixo superior do rotor

1

220€

220€

Mola de gás

4

80€

320€

Cruz de ligação

1

1000€

1000
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Suporte da cruz

4

150€

600€

Cilindro elétrico

1

1000€

1000€

Plataforma

1

1000€

1000€

Gerador de Íman permanente

1

15000€

15000€

Embalagem

1

1000€

1000€

Custo Total

45210€

PV possível

55000€

Margem

21,65%
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ANEXO 3
Cálculos do C.A (detalhes)
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ESTIMATIVA DO PREÇO DAS LICENÇAS DE DISTRIBUIÇÃO
O direito das licenças de distribuição são calculadas em função de vários critérios:
1) A população do país ou do sector
2) O PIB corrente por habitante
3) A situação geográfica
4) O mercado potencial (ENR)
5) A parte do mercado (ENR) visado
Na tabela seguinte o CA potencial e o número de máquinas potenciais são calculadas num
período de 30 anos (média de vida estimada da máquina). Os dados monetários são expressos
em USD para uso internacional.
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ANEXO 4
Cálculos dos Custos (detalhes)
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