
Resumo 

 

As actividades de suporte à gestão do abastecimento da cadeia dos betumes, 

desenvolvidas no âmbito do projecto, permitiram a identificação de pontos a estudar 

como: abastecimento, estratégias de produção, fluxos de informação, revisão de 

procedimentos, e gestão de aliados na cadeia de valor. Ao longo da análise os pontos 

problemáticos foram identificados, e formuladas propostas de melhoria com base em 

teoria científica recolhida. 

A melhoria da gestão de informação passou pelo desenvolvimento de um mecanismo 

de supervisão de saídas de produtos para salvaguardar o cumprimento de quotas de 

produto em Dunkerque, e pela revisão dos fluxos informacionais em Brunsbuttel. 

A gestão de aliados na cadeia de valor é colocada em prática com o fornecedor de 

Kromatis, no desenvolvimento da capacidade de produção, bem como pela criação de 

equipas mistas capazes de resolver problemas técnicos em conjunto. 

Mediante a oportunidade de melhorar a disponibilidade de betume, foi criada uma folha 

de cálculo que possibilita determinar a melhor opção de locação de um veículo de 

transporte marítimo a longo prazo. 

O projecto envolveu também a gestão contratual de ruptura de produtos, e 

direccionamento de informações a curto prazo resultantes da reunião mensal 

Trading/Refining. Visando alinhar objectivos e propulsionar as actividade de arbitragem 

e aprovisionamento do recurso betume. 

As propostas de soluções e alterações desenvolvidas ao longo do projecto contribuem 

para a optimização da cadeia. A implementação das alterações sugeridas reflectir-se-á 

num menor sobrecarregamento das unidades operacionais, melhoria de fluxos de 

informação, aumento da reactividade da cadeia e de uma forma geral melhoria de 

qualidade do serviço prestado ao cliente. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The bitumen supply chain management activities developed during the dissertation 

project had the common goal of optimizing the bitumen availability. 

Along the analysis of the supply chain problematic areas were pointed for improvement. 

These areas correspond to production positioning strategies, partnership alliances, and 

information management. 

The improvement of information sharing included the development of a control device to 

assure the fulfilment of product limitations in Dunkirk, and reviewing information flows in 

Brunsbuttel. 

The partnership alliances were reinforced with the Kromatis manufacturer through the 

implementation of problem solving mixed teams to promote reliability. 

In order to improve the avaibality of bitumen in the suppy chain, the implementation of a 

new massive transport was studied. The best long therm rental option can be calculated 

through the created worksheet. 

Product disruptions are minored through the implementation and management of supply 

contracts with the concurrence. 

Redirecting informations from short therm decision making meetings helps to align 

objectives and improve supply activities. 

The solutions proposed during the project contribute to the optimization of the supply 

chain. 

Through the implementation of the sugested proposals less back office dependency will 

be achieved, as well as better level of information flows. This will generate better chain 

responsiveness and ultimatly best service quality level. 


