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Resumo 

 

O presente relatório descreve o estágio para conclusão da Licenciatura em Gestão e 

Engenharia Industrial que tive o ensejo de realizar na sede social do Grupo Total em Paris. 

Integrado no Departamento de Refinação & Marketing da Total, trabalhei desde o dia 

8 de Janeiro na Direcção Betumes, mais precisamente no Departamento Supply International 

Bitumen (SIB) dirigido pelo Dr. Luís Rodriguez-Carrasquel. Este departamento tem como 

objectivo a gestão do conjunto de aprovisionamento de betume em todos os países onde a 

Total comercializa o produto, com especial foco no mercado europeu. 

Apresento, através deste documento, os projectos em que tive a oportunidade de 

participar durante os seis meses que durou o estágio. Destinado, principalmente, à Faculdade 

de Engenharia da Univesidade do Porto, vai, também, ser usado para avaliar o meu 

desempenho tanto pela Total como pela Embaixada Francesa em Portugal, responsável pelo 

programa, Donner Envie de la Franc,e através do qual consegui este estágio. 

Após uma breve apresentação da Total, do Departamento SIB e da indústria do 

betume, é feita uma descrição, precisa e sintética, dos dois projectos principais que 

desenvolvi: o estudo concorrencial da actividade betume na Europa e a arbitragem e 

aprovisionamento da fábrica de betumes modificados pelo uso de polímeros de Givors. 

Posteriormente descrevo outros projectos nos quais participei durante a minha presença na 

empresa, tais como, o estudo do aluguer de um navio em Time-Charter para o transporte de 

betume, a preparação do orçamento de 2008, a análise mensal da actividade petrolífera 

mundial, com especial enfoque no betume, e o controlo semanal de todos os transportes de 

betume por navio entre filiais da Total e entre a Total e empresas concorrentes. 

A oportunidade de participar e dar a minha contribuição em projectos tão variados 

tornou este estágio numa experiência extremamente rica não só em termos de aprendizagem e 

assimilação de conceitos, como, também, a nível de todos os contactos, pessoais e 

profissionais, estabelecidos. 
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Internship at the Supply International Bitumen department of TOTAL 
Bitumen 

Abstract 

 

The present report describes my internship at the social headquarters of the group 

Total in Paris in order to conclude my graduation in Industrial Engineering and Management.  

  Integrated in the Refining & Marketing department of Total, I worked, from the 8th of 

January, in the Bitumen Direction, more precisely on the Supply International Bitumen (SIB) 

Department, directed by Luís Rodriguez-Carrasquel. This department manages all the 

ensemble of the supply of bitumen to all the countries where Total commercializes this 

product, with special focus in Europe. 

The present document presents all the different projects in which I had the opportunity 

to participate in during the six months that lasted this internship. He is mainly destined to the 

Faculdade de Egenharia da Universidade do Porto, but will also be used to evaluate my 

performance by Total and by the French Embassy in Portugal, responsible for the program 

where this internship was included called Donner Envie de la France. 

After a brief presentation of Total, the SIB Department and the bitumen industry, I 

will describe with precision the two main projects developed in the internship: the creation of 

a Bitumen Mass Balance in Europe and the supply and arbitration of the polymer modified 

bitumen plant in Givors. Afterwards a description of the other projects I made during my 

presence here in the company will be made, such as, the study of the possibility to rent a 

vessel in Time-Charter for the transportation of bitumen, the preparation of the 2008 budget, 

the monthly analysis of the Oil activity in the World, focusing on the bitumen, and the weekly 

control of all the transportation of bitumen made by vessel between Total’s subsidiaries and 

Total and concurrent companies. 

The opportunity to participate and give my contribution in such different projects 

made this internship an extremely rich experience not only in terms of learning and the 

assimilation of concepts, as well as in the contacts that were established, personally and 

professionally. 
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1 Introdução 

1.1 Apresentação da Empresa 

1.1.1 O Grupo Total: apresentação geral e organização 

Com 95 000 colaboradores, presente nos cinco continentes, em 130 países, e com um 

volume de negócios de 153.8 biliões de euros em 2006, a TOTAL é o quarto grupo petrolífero 

privado cotado do Mundo, a primeira empresa francesa e um actor incontornável no mundo 

energético e na indústria química mundial. 

Este grupo energético internacional nasceu de duas fusões sucessivas. A fusão entre a 

Total e a Petrofina em 1999, seguida pela fusão do grupo TotalFina com a Elf Aquitaine em 

2000, dando, assim, origem ao novo grupo TotalFinaElf, rebaptizado, em 2003, TOTAL. 

As actividades da TOTAL cobrem todo o conjunto das cadeias petrolífera e de gás, 

desde a exploração, desenvolvimento e produção, passando pela refinação e distribuição, até à 

negociação e transporte de crude e de produtos petrolíferos. A TOTAL, além de actor maior 

no ramo da química, possui participações nos mais variados sectores, como, por exemplo, 

minas de carvão e electricidade, e está, actualmente, em plena fase de preparação do futuro 

energético pelo seu compromisso no desenvolvimento de energias renováveis (eólica, solar, 

etc.) e de combustíveis alternativos. 

As actividades exercidas pelo grupo no Mundo repartem-se em três sectores: 

 Montante: compreende as actividades de Exploração e Produção de petróleo bruto e 

gás, bem como as actividades exercidas pelo grupo nos domínios da electricidade e de 

outras energias (carvão, solar, eólica, biocarburantes, etc); 

 Jusante: inclui as actividades de Trading e Shipping bem como a Refinação e 

Marketing dos produtos petrolíferos como combustíveis, carburantes, especialidades, 

carburantes para aviação, lubrificantes, entre outros. 
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 Química: sector constituído por um conjunto de actividades que compreendem a 

Química de Base e a Química de Especialidades, onde todos os produtos se destinam à 

indústria ou ao consumo em massa. A TOTAL é um dos maiores produtores 

integrados do Mundo e o seu ramo Químico classifica-se entre os líderes europeus e 

mundiais de cada um dos seus mercados. 

Estes três sectores são dirigidos por uma Holding que fornece assistência às suas direcções 

funcionais: Finanças, Jurídico, Estratégia e Avaliação de Riscos, Recursos Humanos e 

Comunicação.  

A direcção do grupo é assegurada por duas instâncias  (Figura 1): 

 O Comité Executivo (COMEX) encarregue de tomar as decisões estratégicas e 

autorizar os investimentos correspondentes, bem como preparação das decisões do 

Conselho de Administração da TOTAL. 

 O Comité Director (CODIR) tem como função coordenar as diferentes entidades 

do grupo, pelo acompanhamento dos resultados de exploração das direcções 

operacionais e análise dos relatórios de actividade das direcções funcionais. 

 

1.1.2 Divisão Betumes 

O grupo TOTAL detém uma divisão chamada Total Bitumen, certificada com o ISO 

9001, versão 2000, para a sua actividade de «Comercialização de betumes e de produtos 

betuminosos. Assistência técnica aos clientes franceses e apoio às filiais no Mundo inteiro ». 

A Direcção Betumes faz parte da Direcção Especialidades, anexada ao ramo da Refinação e 

Marketing do Grupo TOTAL (Figura 2).  

Figura 1 - Organigrama do grupo TOTAL SA 
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Líder de mercado na Europa, com uma quota de mercado superior a 15%, 

comercializa betumes, produtos betuminosos e presta assistência técnica aos utilizadores 

destes produtos em particular para a indústria rodoviária e aplicações industriais. 

A Direcção Betumes é constituída por três departamentos: 

 CoFra – Comerce France: Departamento encarregue de toda comercialização de 

betume e apoio aos clientes em França; 

 MBD – Marketing International & Business Development: Assegura a 

coordenação comercial no Mundo. Supervisiona a utilização racional dos meios 

técnicos postos à disposição, possibilitando os trabalhos de assistência técnica e 

pesquisa a longo prazo necessárias à actividade, garantindo o supervisionamento 

tecnológico indispensável. Coordena a representação da sociedade nas suas 

actividades de lobbying e de normalização, e contribui no desenvolvimento dos 

produtos; 

 SIB – Supply International Bitumen: Este departamento é responsável pelo 

aprovisionamento e arbitragem dos recursos, supervisão da produção e gestão da 

logística a nível mundial: Oeste europeu, Europa Central e Ocidental, África, Ásia e 

América do Norte. 

Figura 2 - Organigrama Refinação e Marketing 
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1.1.3 O que é o Betume? 

De origem orgânica, não mineral, composto de carbono, hidrogénio e hidrocarbonetos, o 

betume é, resumidamente, um produto termoplástico de procedência petrolífera, cor escura e 

cujas propriedades variam com a temperatura. É uma substância que tem a capacidade de 

manter unidas partículas sólidas à temperatura ambiente, sendo, assim, um material de 

construção inigualável: não absorve água, resiste ao envelhecimento, possui excelentes 

propriedades de aderência e graças ao seu comportamento visco-elástico, oferece 

propriedades mecânicas ideais e duradouras. 

 Propriedades 

O betume é um material que age como um fluido viscoso a certas temperaturas e como um 

sólido elástico a temperaturas mais baixas. Possui não só propriedades de coesão e de rigidez 

mas, também, propriedades de flexibilidade, elasticidade e impermeabilidade. 

O seu estado físico varia com a temperatura como explica a figura 3:  

 

 

 

 

 

 Processo de fabrico 

O betume pode ser obtido através de dois métodos diferentes: 

 Em estado natural sobre a forma de asfalto: O asfalto é uma rocha calcária impregnada 

de betume, cerca de 6% a 10%. O betume retira-se destes jazigos asfálticos por uma 

exploração mineira, isto é, através de trituração e pulverização da rocha. Em todo 

caso, este é um tipo de produção muito marginal; 

 Mais frequentemente, é obtido por refinagem de petróleos brutos específicos. Dos 

1300 petróleos brutos referenciados no mundo, apenas 10% estão aptos a fornecer 

betumes que respeitam as normas europeias. Apenas uma trintena de crudes é 

realmente utilizável na Europa. 

 

 

Figura 3 - Variação do estado físico de betume em função da temperatura 
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 Caracterização dos betumes 

Um betume é principalmente caracterizado por: 

 Consistência a 25°C, denominada por penetrabilidade; 

 Ponto de amolecimento. 

Certos betumes, como os betumes fluidos, são caracterizados pela sua pseudo-viscosidade. 

Estas características são determinadas para os ensaios de normalização. 

 Gama do betume 

A gama de um betume é medida através do teste da “Penetrabilidade da agulha” 

 Princípio: Este ensaio consiste em medir a dureza de um betume e temperaturas 

intermediárias de utilização, pela penetração de uma agulha de referência. 

 Condições da operação: O ensaio é realizado à temperatura de 25°C sobre uma 

carga aplicada de 100g durante 5 segundos. 

 Resultado: A penetrabilidade é dada pela profundidade de introdução da agulha 

expressa em 1/10mm. Este valor é tanto maior quanto mais mole for o betume. 

Posto isto, a gama de um betume é o intervalo de penetrabilidade que define a qualidade 

do betume de acordo coma as especificações previstas pela Norma Europeia. Por exemplo, 

um betume 20/30 não terá de ter uma penetrabilidade incluída neste intervalo mas as suas 

outras características terão, também, de estar de acordo com o conjunto de exigências da 

Norma.  

1.2 Apresentação do estágio 

O estágio decorreu no Departamento de Supply International Bitumen (Figura 4) sob a 

supervisão directa do Dr. Luís Rodriguez-Carrasquel, responsável pelo Departamento.  

Considerando o nível de abrangência das matérias e temas abordados ao longo da 

formação como aluno da Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial, além da 

oportunidade, tive o privilégio de desempenhar, ao longo dos seis meses que durou o estágio, 

diferentes tarefas que incidiram, principalmente, no marketing, na estratégia empresarial, na 

gestão da produção e na distribuição. 

Contou, também, com uma componente importante ligada ao estudo de materiais, neste 

caso o betume, e à informática industrial, aquando da utilização do SAP, do Medeco e do 

Business Objects. 
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O estágio foi constituído de três tempos estratégicos (Figura 5): 

 Estudo concorrencial do betume na Europa através da elaboração de um “Bitumen Mass 

Balance”: 

 País por país; 

 Número de refinarias; 

 Meios logísticos; 

 Número de depósitos; 

 Quantidade de fábricas; 

 Produção anual; 

 Projectos de investimento; 

 Possibilidades para a Total de um intercâmbio/contracto potencial. 

 Numa segunda fase, fui responsável pelo aprovisionamento e arbitragem da fábrica de 

Givors no fornecimento de betumes da Total aos mercados francês, italiano, suíço e 

espanhol, com formação prévia no sistema SAP, em adequação às necessidades do 

projecto; 

Figura 4 - Organigrama da Direcção Betume 
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 Finalmente, efectuei um estudo introdutório inserido na estratégia de Longo Prazo da 

Total Bitumen no projecto Time Charter de um barco para transporte de betumes no 

Verão e combustíveis pesados no Inverno na Europa do Norte e do Sul. 

Em paralelo a estas funções prestei apoio no Departamento SIB às seguintes actividades: 

Orçamento 2008, Monthly Report e Export Schedule.  

 

Todas estas tarefas, de índole tão diversa, foram integradas com um simples e único 

objectivo de optimizar a actividade supply do grupo Total Bitumen em todos os seus eixos de 

intervenção ligados à estratégia, produção, logística, gestão dos stocks e supply-chain.  

 

Figura 5 – Plano de actividades 
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2 Estudo concorrencial “Bitumen Mass Balance” 

2.1 Introdução 

A minha integração no Mundo do betume começou quando o Dr. Luís Rodriguez-

Carrasquel me incubiu da missão de criar um “Bitumen Mass Balance” para a Europa. 

Esta missão consistiu na obtenção e compilação de todos os dados relativos à actividade 

betume por parte da totalidade das empresas presentes na Europa, país por país, desde a 

produção, importação e exportação de crude, a começar no início da linha de produção, até ao 

momento em que o betume chega ao cliente final. 

Em função das necessidades do Departamento de Betume, foi definido que este estudo 

incidiria nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, 

Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, 

Luxemburgo, Noruega, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Sérvia, Suécia, Suiça e 

Reino Unido. 

As informações obtidas por país foram: 

 Importação/exportação e tratamento do petróleo bruto; 

 Importação/exportação e produção de produtos refinados; 

 Número de refinarias, fábricas, armazéns e principais meios logísticos; 

 Importação/exportação produção e consumo de betume; 

 Principais características do mercado do betume e presença da Total Bitumen; 

 Análise SWOT. 

2.2 Desenvolvimento 

Em colaboração com o Departamento de Informações Estratégicas Refinação e Marketing 

(DIS-RM), foi definida uma base de dados com informações referentes à capacidade de 

destilação, atmosférica e em vacuum (ver ponto 3.1.2.), e produção de betume nas refinarias 
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dos países em estudo, bem como a localização das refinarias e os principais oleodutos e portos 

em cada um dos 26 países. 

Numa segunda fase, a mesma base de dados foi completada e enriquecida com 

informações sobre as importações, exportações e tratamento de crude, produtos refinados e 

betume em toda a Europa. 

Junto do Departamento MBD, das filiais e dos responsáveis pelos diferentes sectores 

europeus foram obtidas todas as informações e dados na totalidade dos países do estudo 

relativos ao betume a nível de consumo, particularidades do mercado e presença da Total. 

Com todas as informações disponíveis foi elaborado o documento final (Anexo A) 

estruturado da seguinte forma:  

 Primeira parte: Resumo geral de todo mercado europeu. Identifica os principais 

importadores europeus de crude, fornecedores mundiais de crude na Europa (Figura 6) 

e os principais produtores, importadores e exportadores de produtos refinados. A 

componente mais importante deste capítulo traduz-se na demonstração do modo como 

se reparte o consumo e produção de betume em toda a Europa (Figura 7); 

RM/SPE/BTM – Mass Balance of the Bitumen in Europe 4CONFIDENTIAL

CRUDE SUPPLIERS

Europe
59%Asia

19%

Africa
18%

America
4%

Norway 
120491

Russia 
200846

Kazakhstan 
8550

Saudi Arabia 
59541

Iran 27239

Syria 6348

Irak 11172

Kuwait 2413

Libya 52289

Nigeria 20497

Tunisia 716

Algeria 22941

Angola 1823 Gabon 164

Cameroon 
1695

Venezuela 
6759

USA 6633

Mexico 10250

Brazil 1481

Total = 561 848 KTTotal = 561 848 KT
Europe = 329 887 KTEurope = 329 887 KT

America = 25 123 KTAmerica = 25 123 KT

Africa = 100 125 KTAfrica = 100 125 KT

Asia = 106 713 KTAsia = 106 713 KT

 

Figura 6 - Informações sobre os principais fornecedores de crude na Europa 
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RM/SPE/BTM – Mass Balance of the Bitumen in Europe 8CONFIDENTIAL

BITUMEN PRODUCTION AND REFINERIES

Total Production = 28 200 KTTotal Production = 28 200 KT

No bitumen production

0 kT < Production < 1300 kT

1300 kT < Production < 2600 kT

2600 kT < Production < 3900 kT

3900 kT < Production < 5200 kT

5200 kT < Production < 6500 kT

Refinery with Bitumen production

RefineriesRefineries withwith BitumenBitumen Production = 73Production = 73

 

Figura 7 - Mapa da distribuição da produção do betume e das refinarias que produzem betume na Europa 

 

 Segunda parte: Análise detalhada de cada país, estruturada conforme se apresenta de 

seguida, e tomando como exemplo o modelo de estudo da República Checa:  

o Introdução do país com apresentação de um quadro-resumo onde constam 

todas as informações relevantes sobre as refinarias, o crude, os produtos 

refinados e o betume (Figura 8); 

RM/SPE/BTM – Mass Balance of the Bitumen in Europe 37CONFIDENTIAL

CZECH REPUBLIC

Number of Refineries: 4

Crude:

- Production: 313 KT/year

- Imports: 7 736 KT/year

- Exports: 58 KT/year

Refined Products:

- Production: 9 900 KT/year

- Imports: 3 081 KT/year

- Exports: 1 205 KT/year

Bitumen:

- Production: 708 KT/year

- Consumption: 562 KT/year

- Bitumen Plants or Depots: 3

 

Figura 8 - Quadro resumo da República Checa 

 

 



Estágio no Departamento de Supply International Bitumen na TOTAL Bitumen  

 

11 

o Informações detalhadas sobre os principais fornecedores, ou compradores de 

crude (Figura 9). A principal utilidade desta informação é o facto de permitir 

identificar melhor o tipo de necessidades de matéria-prima de cada país; 

RM/SPE/BTM – Mass Balance of the Bitumen in Europe 38CONFIDENTIAL

CRUDE IMPORTS/EXPORTS IN THE CZECH REPUBLIC

Others: 3561 

(In thousand tonnes)

Austria: 6 632 

Russia: 4 175 

 

Figura 9 - Importações e exportações de crude na República Checa 

 

o Apresentação das refinarias: localização geográfica, principais portos e 

oleodutos (Figura 10); 

RM/SPE/BTM – Mass Balance of the Bitumen in Europe 39CONFIDENTIAL

REFINERIES AND LOGISTICS IN THE CZECH REPUBLIC

 

Figura 10 - Refinarias e meios logísticos na República Checa 
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o Apresentação das refinarias no que concerne ao nome, proprietários e 

capacidade de destilação atmosférica, destilação em vacuum e produção de 

betume de cada uma delas (Figura 11). Permite identificar alguns dos 

principais concorrentes em cada país, bem como as potencialidades de 

crescimento e penetração da Total Bitumen no respectivo mercado; 

RM/SPE/BTM – Mass Balance of the Bitumen in Europe 40CONFIDENTIAL

REFINERIES IN THE CZECH REPUBLIC

708   11 800   3 889   70 700   9 900   202 041   

180   
3 000   385   7 000   990   20 204   Paramo ASPardubice

528   
8 800   2 761  50 200   5 478   111 796   Litvinov

--743   13 500   3 432   70 041   UniPetrol (51%), Shell 
(16.3%), Eni (16.3%), 

ConocoPhillips (16.3%)

Kralup

kT/yearb/cdkT/yearb/cdkT/yearb/cdOwner(s)Refinery

Bitumen ProductionVacuum DistillationAtmospheric Distillation

 

Figura 11 - Refinarias na República Checa 

 

o Considerando que o betume segue as tendências de importação/exportação dos 

outros produtos refinados, foram demonstrados os fluxos de produtos refinados 

de cada país, permitindo, assim, classificar o país como exportador, importador 

ou auto-suficiente (Figura 12); 

RM/SPE/BTM – Mass Balance of the Bitumen in Europe 41CONFIDENTIAL

REFINED PRODUCTS IMPORTS/EXPORTS IN THE CZECH REPUBLIC

Germany: 755 

Others: 2 326 

(In thousand tonnes)

Germany: 214 

Others: 991 

 

Figura 12 - Importações e exportações de produtos refinados na República Checa 
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o Análise detalhada das particularidades da actividade do betume em cada país 

(Figura 13). Identificam-se claramente os principais e mais fortes concorrentes 

da Total Bitumen bem como os tipos de betume consumidos; 

RM/SPE/BTM – Mass Balance of the Bitumen in Europe 42CONFIDENTIAL

BITUMEN IN THE CZECH REPUBLIC

Industry
12%

Road Classics
71%

Road H2O
7%

Road PMB
10%

Poland: PKN + BHG - 37

(In thousand tonnes)

Slovakia: Slovnaft 5

Austria: OMV + BHG: 55

Germany:

-Total 53

-BP + BHG 16

-Shell + BHG 8

Imports: 174 000 TImports: 174 000 T

PKN
23%Conoco-Phillips

10%

Agip
11%

BHG
20%

Tonamo
3%

Others
3%

BP
1%

Shell
9%

Colas
1%

Total
8%Dehtochema

3%

OMV
8%

ConsumptionConsumption: 562 000 T: 562 000 T

 

Figura 13 - A actividade betume na República Checa 

 

o Nome e localização dos armazéns e fábricas de betume em cada país. Este é 

um factor muito útil e importante quando se considera a expansão num 

determinado mercado (Figura 14);  

RM/SPE/BTM – Mass Balance of the Bitumen in Europe 43CONFIDENTIAL

BITUMEN PLANTS OR DEPOTS IN THE CZECH REPUBLIC

Bitumen Plant or Depot

Colas Jihava

Total Kourin Eurovia (SSZ) Kolin

 

Figura 14 - Localização de armazéns e fáabricas de betume na República Checa 
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o Finalmente é apresentado um resumo dos principais fluxos de entrada e saída 

de betume da Total no país em questão (Figura 15); 

RM/SPE/BTM – Mass Balance of the Bitumen in Europe 44CONFIDENTIAL

TOTAL BITUMEN IMPORTS/EXPORTS IN THE CZECH REPUBLIC

(In thousand tonnes)

Germany: 74 
Slovakia: 5 

 

Figura 15 - A actividade da Total Bitumen na República Checa 

 

o Em jeito de conclusão é feita uma análise SWOT com foco nos seguintes 

pontos (Figura 16): 

 Posicionamento, presença, força e imagem da Total Bitumen; 

 Tendências de consumo de betume; 

 Principais concorrentes e força dos mesmos; 

 Meios logísticos e possibilidades de fornecimento do mercado através 

das refinarias da Total; 

 Conhecimento do mercado; 

 Outros pontos analisados em função das características específicas de 

cada país. 
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RM/SPE/BTM – Mass Balance of the Bitumen in Europe 45CONFIDENTIAL

SWOT ANALYSIS – CZECH REPUBLIC

Weaknesses:
-Problems with state payment;

- Supply availability, 95 % dependant on German 
refineries;

- Poor range of products;

- Quite weak position on industrial sector.

Strengths:
- Very dynamic market;

- The recent entry in European Union has 
made road construction and renovation a 
key point for the Czech government;

- Good margins;

- Wide portfolio of clients;

- Kourim depot.

Opportunities:
- Opening of Eastern countries;

- Slvoenia and Hungary.

Threats:
- Unipetrol Group;

- Price level from Shell;

- Numerous resellers and cheaper Polish 
refineries.

 

Figura 16 - Análise SWOT da actividade betume na República Checa 

 

O global das informações contidas neste documento permite ao Departamento SIB a 

análise estratégica do mercado europeu do betume na definição das possibilidades de 

expansão e penetração em novos mercados, considerando os meios logísticos disponíveis, as 

características do abastecimento de crude e de produtos refinados e as possíveis parcerias com 

empresas concorrentes em cada um dos países. 

Possibilita, igualmente, a identificação dos principais concorrentes em acção e dá uma 

maior noção do posicionamento e imagem do grupo em cada um dos mercados locais. 

Por motivos de confidencialidade não me é possível expôr quais as conclusões e 

decisões tomadas pelo Departamento SIB inspiradas, entre outros, neste documento. 
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3 Aprovisionamento e Arbitragem da fábrica de Givors 

Conforme se pode verificar no diagrama organizacional da direcção Betume (Figura 4 

do ponto 1.2 do presente relatório), o Departamento SIB divide as suas actividades 

operacionais em três eixos maiores de intervenção: 

 Aprovisionamento e Arbitragem – Local onde é efectuado o estudo do equilíbrio 

entre recursos e saídas. Faz a gestão das arbitragens com o objectivo de rentabilizar ao 

máximo os recursos com minimização dos riscos de acordo com a estratégia do grupo. 

É responsavel pela correspondência entre a procura das entidades comerciais e a 

capacidade de produção das refinarias. Faz, também, a pilotagem dos recursos a nível 

mundial através da gestão das importações/exportações, da gestão da logística 

primária entre as refinarias e os depósitos, da gestão das compras e das vendas aos 

concorrentes e da gestão dos stocks, além de ter a cargo a procura de novos crudes 

para a produção de betume e o apoio às refinarias nos processos de homologação;  

 Engenharia e projectos industriais – Estuda e planifica as acções necessárias para 

satisfazer as necessidades industriais ligadas à produção do betume. Neste contexto, 

assiste as filiais na definição dos novos projectos industriais nas fábricas de betume e é 

responsável pela coordenação da manutenção das unidades de produção de betume nas 

refinarias; 

 Pilotagem e Produção – Desempenha um papel de interface no sentido em que 

coordena as acções da refinação e marketing. Verifica se os produtos correspondem às 

expectativas técnicas do mercado. Participa na colocação de equipamentos, testes e 

controlos nas unidades de produção com o objectivo de melhorar a fiabilidade em 

termos de qualidade, segurança e ambiente. O serviço tem, igualmente, como 

objectivo garantir a utilização de boas práticas de acordo com a política do grupo e 

assegurar a qualidade de toda a supply-chain das refinarias. 
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Entre os meses de Abril e Junho, integrado no sub-departamento de Aprovisionamento 

e Arbitragem, foi-me proposto pelo meu tutor participar em todo o processo de coordenação 

logística da fábrica Total Additifs et Carburants Spéciaux (TACS) situada em Givors. 

O objectivo desta função passou por optimizar a fábrica de Givors de forma a permitir 

a maximização das vendas de betume sem pôr em causa nem a capacidade de produção e 

armazenamento da mesma, nem o aprovisionamento de betume nas diferentes construções 

rodoviárias em curso. 

3.1 Apresentação da fábrica de Givors 

Localizada no sudeste da França, nos arredores da cidade de Lyon, Givors é uma pequena 

fábrica de produção de PmBs (Polymer Modified Bitumen) responsável pelo fornecimento 

desta gama de produtos a toda a região sudoeste da França, Suiça, norte de Itália e nordeste de 

Espanha. 

Givors é uma fábrica especial graças à sua pequena dimensão em termos de produção e 

armazenamento, em especial quando comparada com as outras refinarias e fábricas que 

também produzem betume, devido às especificidades técnicas dos produtos que produz (ver o 

ponto 3.1.1. do presente relatório) e devido ao facto de produzir Just in Time, apresentando, 

assim, uma grande flexibilidade e capacidade de reacção à procura. 

3.1.1 Gama de produtos 

A fábrica de Givors fornece os mercados francês, suiço e italiano com o produto Styrelf, 

mas comporta também fornecimentos pontuais à Cepsa em Espanha. 

Pertencente à gama de produtos denominados Polymer Modified Bituem – PMB, o Styrelf 

é um betume modificado, obtido através da reticulação de elastómeros no betume de 

tamanhos microscópicos, que provocam uma boa dispersão do polímero. É um produto 

estável, pronto a usar, com uma excelente compatibilidade com a maior parte dos betumes e 

possui excelentes propriedades à tracção. São betumes particularmente adaptados à fabricação 

de materiais para utilização rodoviária de alta performance. 

A gama Styrel da Total compreende os seguintes produtos: 

o Styrelf 11 – Contém uma pequena dose de polímero: Styrelf 11/20, Styrelf 

11/40 IP e Styrelf 11/80 IP; 
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o Styrelf 13 & C – Contém uma dose moderada de polímero: Styrelf 13/20, 

13/40, 13/60 e 13/80, produzidos para o mercado francês e Styrelf C20, C40, 

C60, C85 e C125, produzidos para o mercado suíço;      

o Styrelf 24/60 & E – Com uma dose forte de polímero: Styrelf 24/60, 15/60, 

E20, E40, E60, E85 e E125; 

o Styrelf Intakt 35 & 50 – Feitos para aplicar em zonas onde podem ocorrer 

derrames ocasionais de hidrocarbonetos. 

 

3.1.2 O processo de fabrico 

Nas refinarias existem dois processos de fabricação para a produção das bases de betumes. 

 Processo de fabricação directa : Processo composto por duas destilações sucessivas, 

uma atmosférica e outra em vacuum. 

o A destilação atmosférica é a primeira etapa da refinação e consiste em separar 

as fracções de hidrocarbonetos contidas no petróleo. O rápido aumento da 

temperatura à pressão ambiente provoca a separação dos diferentes 

componentes, que, juntos, formam o petróleo bruto. Após esta primeira 

destilação, o Resíduo Atmosférico (RAT) é enviado para a entrada da coluna 

de vacuum, mais baixa e que comporta menos níveis.  

o Procede-se, então, à destilação em vacuum. Neste caso, todos os 

hidrocarbonetos que não puderam ser tratados na coluna atmosférica são 

destilados, agora em vacuum. A coluna de vacuum é constituída por 8 a 20 

níveis, funcionando sob uma pressão de aproximadamente 40 mm HG. Obtêm-

se à saída da coluna de vacuum o gasóleo, destilados ligeiros, destilados 

médios, destilados pesados e o Resíduo de Vacuum (RV). O RV vai permitir 

obter diferentes bases de betume que serão armazenadas e, posteriormente, 

misturadas para a obtenção dos diferentes produtos. Este é o processo utilizado 

numa “refinaria simples”: o resíduo de vacuum é agora a única fonte de 

betume. 
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 Processo Complexo: Este processo inicia-se de um modo semelhante ao do processo 

de fabricação directa mas o RV passa, por sua vez, em diferentes unidades que 

permitem obter bases de betumes mais diversificadas. 

 

Em função das aplicações industriais às quais os produtos se destinam, utiliza-se : 

o Método de “desasfaltagem” ao solvente : Este método, empregue como um 

complemento na refinação dos petróleos brutos oleosos, efectua-se através da 

separação física dos constituintes sem degradação da sua estrutura química. 

Obtêm-se diferentes gamas de betume, fazendo variar a natureza do RV e as 

condições de funcionamento da unidade de desasfaltagem, nomeadamente a 

temperatura e a pressão. Tem a vantagem de provocar uma melhoria da 

resistência ao envelhecimento, tornando, no entanto, o betume mais vulnerável 

ao frio e à criação de trilhos na estrada. 

o Sopro (também conhecido como “Rectificação ao ar”): é um processo de 

oxidação térmica ou catalítica que permite obter as bases sopradas, ou betumes 

oxidados. Este processo utiliza-se quando o petróleo bruto disponível, numa 

refinaria ou num país, não tem densidade suficiente para permitir a fabricação  

de betumes por destilação directa. Consiste em transformar o RV proveniente da 

destilação directa sob a acção do oxigénio do ar através de reacções de oxigenação e 

de condensação das moléculas a uma temperatura compreendida entre 250°C e 290°C. 

Figura 17 - Processo de fabricação directa 
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Figura 18 - Processo de fabricação complexa 

Feitas as bases de betumes, podem obter-se os diferentes produtos através da mistura 

das mesmas. 

No caso da refinaria de Givors, considerando as especificidades da gama Styrelf, as 

bases de betumes passam por uma outra fase de produção que consiste na dissolução do 

polímero no betume, processo utilizado na produção da maior parte dos betumes-polímeros. 

Para o Styrelf é necessário adicionar, posteriormente, um reagente para a reticulação do 

polímero. 

Para cada produto da gama existe uma “receita” dada por: 

 Percentagem de betume; 

 Percentagem de polímero; 

 Percentagem de reagente; 

 Tempo de reacção. 

O Styrelf é um produto muito especial e muito característico, daí resultando as várias 

especificidades na sua produção, transporte e aplicação. No processo de coordenação entre o 

departamento comercial e a refinaria, todas elas vão influenciar as ordens de produção.  
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3.2 Trabalho desenvolvido 

Arbitrar uma refinaria significa fazer a coordenação entre o que esta produz e o que o 

mercado procura. Neste caso em particular, a minha função consistiu em fazer a coordenação 

entre a capacidade de produção da Givors e as necessidades do departamento CoFra e das 

filiais suíça, italina e espanhola. Neste ponto as competências passam por dar o acordo às 

encomendas desejadas, em função da capacidade da Givors, e, caso este não seja possível, 

propor alternativas em termos de datas e pontos de fornecimento. Este é um processo bastante 

complexo dadas as características muito específicas e particulares de cada uma das operações 

efectuadas. 

Em seguida são explicados, cronologicamente, todos os passos do processo de 

aprovisionamento e arbitragem da fábrica de Givors. 

 

3.2.1 Previsão das saídas e planeamento da produção 

Normalmente o processo de arbitragem e aprovisionamento da refinaria começa à 

quinta-feira com a chegada de um ficheiro excel onde constam as encomendas previstas para 

a semana seguinte pretendidas pelo departamento comercial e pelas filiais suiça, italiana e 

espanhola. Cada encomenda refere a quantidade, gama, nome do cliente e data prevista de 

carregamento.  

Este ficheiro é analisado, numa primeira fase, em termos da capacidade global de 

produção da fábrica, que no caso Givors é de 1200 toneladas por semana. Numa segunda fase, 

é analisada a possibilidade de carregar toda a produção em camiões, considerando os horários 

e o número limitado de postos de carregamento da fábrica. 

Da análise efectuada resultam eventuais alterações, como, por exemplo, o adiamento 

de certas encomendas em momentos de maior actividade para evitar bottlenecks e a 

sobrecarga da refinaria. Como resultado, é enviado o plano semanal à refinaria para que os 

seus responsáveis possam elaborar o seu próprio plano de produção e o aprovisionamento de 

matérias primas (Figura 19). 
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Figura 19 - Plano semanal de encomendas da refinaria de Givors 

 

A planificação das encomendas é elaborada semanalmente e acompanhada 

diariamente. Dadas as características de aplicação do betume, nomeadamente no que concerne 

às condições meteorológicas, prazos de construção das estradas, entre outras, as encomendas 

podem ser canceladas, antecipadas ou adiadas com bastante frequência e a qualquer momento, 

assim como podem surgir novos pedidos. No caso de novas encomendas é necessário rever 

todos os passos ao nível de stocks, produção e carregamento. Já no caso de anulações é 

fundamental ter muita atenção, nomeadamente no caso de produtos não armazenáveis que, ao 

não serem carregados, bloqueiam o reactor e a produção. 

É muito importante manter este quadro actualizado, pois serve como um registo 

histórico de toda a actividade da fábrica, juntamente com os registos em SAP. 

3.2.2 Gestão de stocks e produção 

Todos os dias de manhã é enviado, via fax, um documento da fábrica com os níveis de 

stocks de todos os produtos e a descrição de todas as produções feitas, no dia anterior, em 

cada um dos reactores. 

Em função dessas informações, é preenchido, diariamente, um ficheiro excel onde 

constam, também, as saídas previstas no plano semanal, de modo a haver uma maior noção do 

stock disponível, das necessidades de produção, bem como da capacidade da refinaria 

responder à procura dos clientes (Figura 20). Este ficheiro vai permitir aferir da 

disponibilidade para aceitar eventuais pedidos extra que possam aparecer durante a semana. 
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Uma vez tudo combinado quanto a stocks, capacidade de produção e data de 

carregamento das encomendas, passa-se à fase seguinte que compreende o oficializar das 

encomendas através do processamento das mesmas via SAP. 

 

3.2.3 Transporte 

O transporte dos produtos a partir de Givors é feito em camiões com a capacidade 

máxima de 25T. 

A escolha da transportadora depende do cliente final. Certos clientes sub-contratam o 

transportador enquanto que, para outros, é responsabilidade do departamento a escolha e 

negociação com as diferentes transportadoras. Neste caso, antes de se oficializar a encomenda 

em SAP, e depois de se ter a certeza que a fábrica vai produzir o produto, é necessário ter, 

também, a confirmação da disponibilidade da empresa transportadora. 

Naturalmente, a zona de entrega do produto é um factor muito importante na definição 

dos horários de produção, pois é preciso ter em conta o tempo e distância até ao cliente final, 

para que o produto esteja disponível com antecedência suficiente e possa ser entregue a tempo 

e horas. Importa aqui referir de novo que é preciso saber o tipo de produto que se vai 

Figura 20 - Gestão de stocks da fábrica de Givors 
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produzir, pois os produtos que não podem ser armazenados, ao não serem levantados 

bloqueiam o reactor, afectando todo o desenrolar da produção. 

 

3.2.4 Horários de carregamento 

Os horários de carregamento dos camiões são também coordenados via SAP. 

Dependendo do produto e do reactor onde este é produzido, é necessário que se faça uma 

gestão muito atenta dos horários para que dois camiões nunca cheguem à mesma hora para 

carregamentos diferentes, evitando assim, atrasos que provoquem complicações a nível de 

produção e funcionamento da fábrica. 

Ocasionalmente surgem problemas com camiões que chegam atrasados, atrasando 

todos os outros carregamentos, ou camiões que chegam sem os documentos necessários, 

sendo, por isso, necessário um contacto permanente com as empresas transportadoras, a 

fábrica e o cliente final para lidar da melhor forma com as possíveis ocorrências. 

 

3.2.5 Controlo diário 

 O que fazer quando o produto não está pronto a tempo e horas? O que fazer quando 

um reactor deixa de funcionar? O que fazer quando um cliente envia um camião para trás? O 

que fazer quando chove durante uma semana, impossibilitando a aplicação do betume, e os 

clientes cancelam as encomendas ficando a refinaria com os stocks acima do limite? 

 Estas e outras perguntas aparecem durante todo o processo e foi a tentar respondê-las 

que aprendi muito no desempenho desta função. 

A principal dificuldade desta tarefa residiu na necessidade de gerir as prioridades. É 

necessário, para realizar uma gestão optmiziada dos stocks, antecipar uma forte procura, 

normalmente ligada à construção de grandes trechos de estrada. Como esta procura pode 

variar brutalmente em função das condições meteorológicas, é impossível estabelecer os 

programas de abastecimento no longo prazo. Graças às previsões das saídas, é possível, então, 

realizar o plano previsional semanal das encomendas, mas é absolutamente indispensável 

controlar diariamente a produção com os responsáveis da fábrica. 

Para um melhor controlo e coordenação de ambas as partes, tive a oportunidade de 

participar nas reuniões mensais com os responsáveis da Total Bitumen e da Givors onde eram 
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discutidos todos os problemas que iam aparecendo e apresentadas as soluções para os 

mesmos, o que foi por si só uma experiência extremamente positiva para a minha formação. 

 

3.2.6 Cálculo mensal do preço e facturação 

No segundo dia útil de cada mês, após feito o levantamento de todos os produtos 

transaccionados, chega a altura da facturação.  

Numa primeira fase, é necessário calcular o preço de cada produto, pois este, como 

acontece em todos os outros produtos petrolíferos, depende do preço do barril de petróleo e 

varia de mês para mês. 

O preço do barril de petróleo é altamente dependente da sua gama, determinada por 

factores tais como a sua gravidade específica, o seu conteúdo de enxofre e a sua localização, e 

é cotado através da agência de “pricing” Platts1. 

Na Total utiliza-se o Medeco no cálculo do preço do betume. Este software permite a 

consulta dos dados cotados nos mercados petrolíferos, estando, igualmente, disponíveis as 

taxas de câmbio. Esta aplicação, de acesso restrito, permite ainda a exportação dos dados para 

outros sistemas de informação e tem como principais funcionalidades a selecção e visulização 

de diversas cotações, a criação de workbooks, a criação de fórmulas e a capacidade de gerar 

ficheiros de dados para exportações.  

 Definidas as componentes da factura, quantidade e preço de cada uma das gamas 

vendidas, cria-se, de novo através do SAP, as facturas a enviar para a Suiça, Itália e Espanha. 

A facturação dos clientes em França fica a cargo do departamento CoFra. 

3.3 Conclusão 

Como componente maior do meu estágio este foi um trabalho extremamente enriquecedor 

em vários sentidos, quer em termos de formação adquirida, quer em termos de tempo passado,  

A informação que obtive em SAP, completada por vários meses de utilização desta 

ferramenta, foi, na minha opinião, uma componente chave e, sem dúvida, uma mais valia para 

o meu futuro, bem como para o meu curriculum. 

                                                 
1 Platts é um fornecedor de informações relacionadas com a energia em todo o Mundo. 
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Outra componente muito importante foi todo o acompanhamento a nível comercial e 

logístico que tive a oportunidade de fazer neste sub-departamento e toda a responsabilidade 

que me foi delegada, ainda mais significativa, considerando o tamanho geográfico do 

mercado e a grandeza das quantidades tratadas e do volume de negócios, bem como todas as 

outras especificidades desta actividade. 

A própria gestão de ocorrências e a procura de respostas às perguntas com as quais me 

ia deparando trouxe-me uma capacidade muito maior de análise, resposta e acção perante os 

acontecimentos. Assimilação de todos os factores a ter em conta na fabricação, 

armazenamento e o transporte de betume, entre outros, foi um grande benefício para a minha 

formação. 

Foi, igualmente, muito importante o contacto permanente e toda a interacção mantida 

com os responsáveis da fábrica, o departamento comercial, os clientes, os transportadores e os 

responsáveis de cada filial. Quando línguas e culturas empresariais diferentes se juntam a 

experiência de fazer parte dessa mistura acaba por ser, mesmo nos contactos mais 

insignficantes, extremamente enriquecedora. 

De referir, também, o papel desta tarefa na minha integração no seio da equipa SIB. 
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4 Estudo “Time Charter” 

Nota introdutória: Por razões de confidencialidade as informações relativas aos portos de 

partida e chegada dos navios, bem como as quantidades previstas de betume transportado 

terão de ser ocultadas. 

4.1 Introdução 

No mercado europeu do betume um dos principais meios de expansão e desenvolvimento 

do negócio passa por assegurar exportações e importações de betume por via marítima e 

fluvial. Neste tipo de transporte existem quatro vertentes: 

 Fretes avulsos (“spot chartering”): Contratações ocasionais, onde não existe um 

compromisso entre o contratante e o contratado.  

 Contract of Affreightment (COA): Contrato de duração determinada no qual o dono 

do navio concorda transportar uma certa quantidade de produtos petrolíferos, ou 

produtos especiais, a uma taxa por tonelada, antecipadamente acordada, entre portos 

de carregamento e descarregamento previamente designados. 

 Time-Charter: Contrato de tempo variável, normalmente de duração compreendida 

entre dois e dez anos, no qual um navio é alugado pelo utilizador. Os custos são 

divididos em custos fixos (€/ano) e custos variáveis (bunker costs, taxas portuárias, 

portagens dos canais e possíveis horas extra da tripulação). 

 Possuir os próprios navios. 

A Total tem como objectivo de longo prazo consagrar e desenvolver a troca de bases para 

betumes entre as suas refinarias, reforçar os contratos existentes, desenvolver a exportação 

para novos mercados e expandir novas actividades de negociação de betume. 

Neste contexto foi-me pedido para relançar o estudo começado em 2005 sobre as 

possíveis vantagens de um contrato Time Charter para o período compreendido entre 2008 e 

2012. 
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4.2 Desenvolvimento 

Os dois elementos essenciais para começar toda a análise foram: 

 A definição de todas as rotas de exportação/importação de betume previstas para o 

horizonte 2008-2012 pela Total Bitumen; 

 As quantidades de betume previstas a serem transportadas. 

Tanto as rotas como as quantidades transportadas, esperadas para o período de tempo em 

questão, foram definidas em função dos valores do orçamento de 2008 e das previsões feitas 

em conjunto com a Total France, a Total Scandinavia, a Total UK e a Total Bitumen 

Deutschland.  

A partir do momento em que todas as variáveis em questão foram definidas, foi calculado 

o número de viagens previstas por ano e por mês. O cálculo do número esperado de viagens 

mensais foi relevante para o estudo uma vez que, em função desse número, poder-se-á 

considerar o aluguer de um barco em Time Charter que faça o transporte de betume durante 

um determinado período de tempo, onde a actividade é mais intensa, e de combustíveis 

pesados no resto do ano. 

Para esse cálculo foi necessário estabelecer a sazonalidade esperada para as viagens 

efectuadas a partir dos respectivos portos de origem. A sazonalidade foi definida para os 

diferentes portos de origem com base nos dados da procura mensal dos anos anteriores. É 

importante referir, também, que o estudo foi efectuado para um navio com uma capacidade 

máxima de 4000 T, considerando que um barco transporta entre 3000 e 5000 T. 

4.3 Resultados obtidos e conclusão 

Este trabalho foi realizado durante o mês de Junho e, em finais de Julho, juntamente com 

os integrandes do sub-departamento de Aprovisionamento e Arbitragem e com o director do 

Departamento SIB, os resultados obtidos foram apresentados numa reunião com responsáveis 

do Departamento de Trading & Shipping da Total. Estes estão, neste preciso momento, a fazer 

a análise dos dados, para determinar em que medida compensa a utilização de um barco 

alugado em Time Charter em alternativa a uma das outras soluções acima descritas. 

Participar no desenvolvimento deste estudo foi uma mais-valia na minha formação pois 

permitiu-me alargar os meus conhecimentos de logística, nomeadamente, no que toca a 

transporte marítimo. Acompanhar toda a análise e discussão antes e durante a reunião relativa 
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a esta temática ajudou-me na constatação dos prós e contras de cada solução, bem como das 

implicações e compromissos que se assume em cada um dos diferentes contratos. 

Ao ter aceite a proposta de participar no desenvolvimento deste estudo assumi uma 

responsabilidade considerável pois todas as deliberações que estão a ser feitas no preciso 

momento pelo Departamento de Trading & Shipping estão a levar em consideração os valores 

por mim obtidos e tratados. 
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5 Apoio ao Departamento SIB 

Parte integrante do meu estágio e da minha formação ao longo do período que passei no 

Departamento SIB passou pela execução de tarefas de rotina no apoio ao departamento. De 

todas essas tarefas, as mais importantes, tanto no desenrolar das actividades do departamento 

quanto no meu processo de aprendizagem, foram a elaboração semanal do Export Schedule, 

isto é, o plano de exportações fluviais e marítimas, o estudo do relatório mensal da actividade 

de Trading & Shiping do grupo, com foco na actividade do betume, e a elaboração do 

orçamento provisório para o ano de 2008. 

  

5.1 Export Schedule 

A penetração em novos mercados e a consolidação de outros, onde a presença da Total 

Bitumen já se faz sentir, são factores chave no desenvolvimento da actividade. Considerando 

a geografia europeia, esse desenvolvimento passa, necessariamente, pelo transporte e 

exportação de betume por via marítima e fluvial. 

Sejam eles grandes navios com uma capacidade de 5000 T ou navios de menor porte 

com uma capacidade de 1500 T, existe uma evidente necessidade de controlar todos os fluxos 

de betume nos quais a Total Bitumen participa. Esse controlo é feito através da distribuição 

semanal de um documento denominado Export Schedule (Figura 21). 

O Export Schedule é um documento que faz o apanhado de todas viagens que vão ser 

efectuadas a curto prazo, e nele encontram-se as referências relativas ao transporte de betume 

por barco, feitas entre as filiais da Total Bitumen, ou entre as filiais e empresas concorrentes. 

O documento contém informações relativas à data de carregamento, ao nome do 

barco, vendedor e comprador, origem e destino do produto, tipo de produto e quantidade e a 

base em que a viagem é feita, CIF ou FOB. De todas as informações contidas, a mais 

importante no controlo dos fluxos é precisamente a relativa à base em que a viagem é feita. 

 



Estágio no Departamento de Supply International Bitumen na TOTAL Bitumen  

 

31 

Se a viagem for CIF – Cost Insurance Freight, isso significa que o transporte e o 

seguro são tratados pelo vendedor e que o risco vai transferir-se do vendedor para o 

comprador a partir do momento em que o produto sai do navio, caso seja FOB – Free On 

Board, o transporte é tratado pelo comprador, o risco e os custos da transferência passam para 

o comprador a partir do momento em que o produto sai do navio. 

A importância deste documento reside, precisamente, no facto de este servir para 

controlo interno e, assim, passar adequadamente a informação, à pessoa que fica de 

permanência durante a semana, sobre os transportes que estão a ser efectuados. Deste modo, é 

optimizada a gestão de ocorrências e, no caso de possíveis problemas no transporte, é possível 

aferir sobre as responsabilidades provenientes de eventuais acidentes, produtos não entregues, 

produtos entregues em mau estado, atrasos, etc. 

A par deste documento é preenchida uma base de dados, onde constam todas as viagens 

efectuadas que, posteriormente, vai servir de histórico de toda actividade marítima e fluvial da 

Total Bitumen, assim como vai permitir a elaboração de estudos sobre a evolução desta 

mesma actividade. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Exemplo de um Export Schedule 
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5.2 Monthly Report 

No princípio de cada mês os pilotos das refinarias da Total na Europa e todos os 

Traders europeus da Total reunem-se para fazer um apanhado de toda a actividade Oil & Gas 

do mês anterior, para discutir os 

últimos acontecimentos que 

influenciam a actividade no 

Mundo e para analisar os 

impactos destes no sector e na 

estratégia de curto prazo do 

grupo. 

Toda a discussão é feita 

com base num relatório 

elaborado pelo Departamento de 

Trading de seu nome 

“Refining/Trading Oil Market 

Review”. Este relatório contém toda 

a análise feita da actividade mundial 

de Oil & Gas a nível de evolução do 

preço de mercado, procura por região 

e por produto, variações da 

temperatura, exportações e stocks, 

dividido em seis capítulos: Crude 

Oil; Light-Ends (Gasolina); 

Distillates (Gasoleo, jet-kero); 

Heavy-Ends (Fuel, LSFO, HSFO); 

Liquified Petroleum Gas e Shipping. 

Considerando o tamanho, a 

abrangência e o caractér generalista 

das informações contidas neste relatório, competiu-me a mim, uma vez que o relatório fica 

disponível on-line para os utilizadores cadastrados, analisar o documento, filtrar as 

informações relevantes para a actividade betume, resumir e fazer a análise do documento, 

posteriormente completada pelo Dr. Luís Rodriguez-Carrasquel, ou por outro responsável do 

Departamento SIB, para distribuição em toda a Direcção Betume. 

3 SPE/BTM/SEB

Crude Market Prices

Dated Brent & Dubai Prices and Forward Curves
+ OPEC Basket Price ($/bl)
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IPE Brent Structure ($/bl)
Current 12th mnth Jan-08

Price 12th 1st - 12th 
6-Feb-2007 63.18 -4.23
End Date -7 61.25 -4.86
End Date -30 62.35 -5.46
End Date -90 65.98 -5.89

DATED BRENT ($/bl)
LATEST*** 06-Feb-07 57.51
7 Day Average 56.83

30 Day
Average 53.94

Yr-to-date Average 54.25
Jan-07 Average 53.68
Dec-06 Average 62.32

6 SPE/BTM/SEB

World Demand Growth by Products

2005 2006 1Q07 2Q07 2007

Gasoline 21.56 21.87 21.51 22.23 22.23
Chge Mbd 0.25 0.31 0.30 0.34 0.36
Chge Pct 1.2% 1.5% 1.4% 1.5% 1.6%

Gasoil 23.54 24.00 24.62 24.16 24.73
Chge Mbd 0.53 0.46 0.23 0.85 0.73
Chge Pct 2.3% 1.9% 0.9% 3.6% 3.0%

Jet-Kero 6.77 6.78 7.19 6.71 7.02
Chge Mbd 0.22 0.01 0.16 0.19 0.24
Chge Pct 3.3% 0.1% 2.3% 2.9% 3.6%

Fuel Oil 9.79 9.46 10.05 9.47 9.63
Chge Mbd -0.19 -0.34 -0.07 0.31 0.17
Chge Pct -1.9% -3.4% -0.7% 3.4% 1.8%

Other 22.43 22.48 23.09 22.92 22.98
Chge Mbd 0.18 0.05 0.63 0.46 0.50
Chge Pct 0.8% 0.2% 2.8% 2.0% 2.2%

Total 84.09 84.59 86.46 85.50 86.59
Chge Mbd 0.99 0.50 1.25 2.14 2.00
Chge Pct 1.2% 0.6% 1.5% 2.6% 2.4%

Total Demand by Products
Total Demand:  quarterly YonY growth (Mbd)
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Figura 22 - Variação mensal do preço do crude 

Figura 23 - Variação da procura mundial de produtos petrolíferos 
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Isto vai permitir que toda a equipa fique a par do que se passa no Mundo do Oil & 

Gas, dos desenvolvimentos do mercado bem como dos possíveis impactos que a conjuntura 

mundial possa ter ao nível da produção, importação, exportação, distribuição e mercado.  

    A execução desta missão, ao permitir-me participar em algumas destas reuniões, deu-

me a oportunidade de me aperceber como funciona a actividade Oil & Gas em geral, quais os 

factores que mais influenciam as oscilações do mercado, quais os factores a ter em conta na 

definição da estratégia de curto prazo do grupo e quais as soluções propostas para os 

problemas que vão surgindo. 

 

5.3 Orçamento provisório de 2008 

Nota introdutória: Por razões de confidencialidade as informações obtidas neste capítulo não 

poderão ser apresentadas no presente relatório. 

 

O planeamento do ano de 2008 do Departamento SIB começa por volta de 

Junho/Julho com a elaboração de um orçamento provisório para o ano seguinte, que serve 

como ponto de partida para a elaboração do orçamento definitivo, feito e aprovado em 

Setembro/Outubro. 

O orçamento provisório é obtido em quatro fases: 

1ª fase: A Total Bitumen, sediada em Paris, é a sede mundial de toda a actividade 

betume da Total. É a esta que compete aferir das necessidades das várias filiais a partir de 

cada uma das refinarias e fábricas da Total e, com base nestas necessidades, confirmar se 

estas têm capacidade suficiente para responder a toda a procura. Posteriormente, compete à 

Total Bitumen apoiar as refinarias na planificação da produção para o ano seguinte, 

considerando todas as particularidades de cada uma das unidades de produção. 

Foi necessário nesta etapa entrar em contacto com todas as filiais para obtenção dos 

dados relativos à procura prevista para 2008 por cada uma delas. Dadas as características de 

mercado e localização geográfica de cada país, cada filial vai pedir uma determinada gama de 

produtos a uma dada refinaria. Posto isto, foi criada uma base de dados com todos os produtos 

que cada uma das 17 refinarias produz. 

A partir desta base de dados obteve-se, para cada filial, um ficheiro com as refinarias 

que fornecem os seus mercados para que estas o preenchessem, produto por produto, com 
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dados relativos aos resultados de 2006, orçamento de 2007, previsões das vendas totais para 

2007 e orçamento de 2008. 

As filiais contactadas foram: Áustria, Bélgica, Républica Checa, França, Alemanha, 

Hungria, Itália, Holanda, Polónia, Escandinávia, Suíça e Reino-Unido. 

2ª fase: Todas as informações obtidas de cada uma das filiais foram compiladas num 

só ficheiro de fácil consulta e actualização. A informação foi apresentada em três partes: 

 Procura por país em cada refinaria; 

 Procura total por país; 

 Quadro-resumo com todos os totais de países e refinarias. 

Com base nas informações contidas neste ficheiro, todos os dados foram actualizados 

e adaptados às capacidades de produção de cada refinaria e fábrica, bem como às quotas 

atribuídas pela sede a cada uma das filiais, tendo em conta as diferentes necessidades em cada 

um dos mercados servidos pelas mesmas. 

3ª fase: Nesta fase foi elaborado para a Direcção Refinação e Marketing um apanhado da 

procura prevista em cada refinaria que vai usar esta informação como base para o LP (Linear 

Program). Este programa permitirá conhecer as melhores alternativas económicas para a 

produção dos produtos finais, definindo, assim, as quantidades óptimas de betume a produzir 

em cada refinaria. Obtidos os resultados da direcção, será feito o orçamento definitivo para 

2008. 

4ª fase: Procedeu-se à definição da sazonalidade de cada refinaria de modo a que se possa 

ter uma visão global da forma como a procura se vai distribuir ao longo do ano, para, então, se 

poder “jogar” melhor com a produção e, assim, obter os diferentes cenários de produção, 

cenários estes utilizados para a obtenção do Plano de Longo Prazo 2008-2012 da produção de 

cada refinaria. 
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6 Conclusões e perspectivas de trabalho futuro 

 

6.1 Conclusão 

Considerando o contexto deste estágio no programa da Licenciatura em Gestão e 

Engenharia Industrial, toda a aprendizagem que dele adveio foi a conclusão ideal do ciclo de 

aprendizagem universitária e uma excelente incursão no Mundo do trabalho.  

A dimensão e cultura empresarial da Total e a missão que me foi proposta foram 

ingredientes chave do sucesso alcançado nestes seis meses de formação como Engenheiro ao 

permitirem a perfeita assimilação dos conceitos aprendidos ao longo do curso. 

Todos os temas explorados ao longo desta experiência foram de encontro aos objectivos 

da Licenciatura, visto ter desempenhado, com bastante profundidade e empenho, funções de 

apoio à gestão nas áreas da produção, distribuição, gestão de stocks e marketing. 

Além de todos os conhecimentos que adquiri em cada uma das tarefas que 

desempenhei, descritas no presente relatório, e em cada um dos desafios que me foram 

propostos, existiu uma outra componente importantíssima deste estágio que foram as 

formações e workshops que tive a oportunidade de frequentar. 

A começar pela formação em SAP que, como referi no ponto 3.3 do presente relatório, 

foi um dos pontos chave de toda a experiênca na Total. Foi muito útil e importante poder 

executar todo o processo de compras, vendas, gestão de stocks, facturação, entre outros, nesta 

plataforma. 

Outra formação, também muito importante e interessante, foi a que fiz no Centre de 

Recherche de Solaize (CReS). Situado nos arredores de Lyon, entre a refinaria de Feyzin e o 

Instituro Francês do Petróleo, e ligado à actividade de Refinação e Marketing do grupo, o 

CReS é um centro de pesquisa sobre os produtos petrolíferos, em especial lubrificantes, 

carburantes, combustíveis e betumes, sobre o ambiente e sobre o cálculo estatístico. Aí 

frequentei uma formação sobre a produção e aplicação de betume que me deu uma noção 

muito melhor sobre este produto. 
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 Frequentei, em Março e Abril, na sede da Total Bitumen em Paris, dois workshops 

que me permitiram desempenhar com mais segurança e conhecimento de causa todo o 

estágio: “O comércio do Betume em França” e “Aplicações do Betume”. 

As minhas aptidões linguísticas foram, igualmente, um dos pontos fortes do estágio. 

Todos os meses de prática de francês em Paris, na empresa e fora dela, de prática do inglês, 

aquando de conversas com responsáveis de outras filiais, ou outras pessaos cuja única língua 

de comunicação era o inglês, e até mesmo as conversas pontuais com os responsáveis da 

Cepsa em Espanha permitem-me um maior e melhor domínio destas três línguas, além, 

naturalmente, do português como língua mãe. 

A participação em reuniões, nomeadamente, nas reuniões mensais do Departamento 

SIB e da pilotagem da Givors, entre outras, permitiu-me presenciar e participar em discussões 

sobre os temas e problemáticas ligados à actividade e às soluções propostas. Este facto trouxe-

-me muitos ensinamentos e desenvolveu-me uma maior capacidade de análise e de crítica. 

 

6.2 Perspectivas de trabalho futuro 

Considerando que o meu contrato de estágio se estende até Dezembro do presente ano, 

vou ter a oportunidade de continuar a trabalhar no Departamento de Aprovisionamento e 

Arbitragem com um aumento considerável de responsabilidade e funções. 

Neste departamento, além do aprovisionamento mensal da fábrica de Givors, passarei a 

tratar do aprovisionamento mensal das refinarias de Reichstett, Antuérpia e Dunquerque, bem 

como de tudo o que se relaciona com as provisões mensais dos fluxos de matérias primas que 

não estão registados na plataforma SAP aquando do fecho contabilístico. 

Paralelamente a estas actividades, vou estar encarregue, ainda, da optimização de uma 

base de dados sobre a actividade supply da Total Bitumen na Europa onde constarão todas as 

vendas e fluxos entre as refinarias da Total e as filiais. 
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ANEXO A: “Bitumen Mass Balance in Europe” 




