Designação do projeto | BECRI i4.0 Smart Speed Apparel Factory
Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-033692
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Barcelos
Entidade beneficiária | Becri – Malhas e Confeções, S.A.

Data de aprovação | 16-02-2018
Data de início | 07-11-2017
Data de conclusão | 05-11-2019
Custo total elegível | 3.471.563,03 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER | 1.388.625,61 euros

O projeto «BECRI i4.0 Smart Speed Apparel Factory», localizado em Barcelos, tem como objetivo
implementar um novo modelo de fábrica de vestuário «fast fashion» para resposta ágil e flexível às
dinâmicas da procura (Quick Response a pequenas encomendas em prazo curto), reduzindo os lead-times
de fabrico face ao modelo atual, com elevada consistência de serviço e de qualidade de fabrico. O novo
modelo de negócio, com integração a jusante na cadeia de valor, será orientado para o rápido
desenvolvimento colaborativo com os clientes de novos modelos / coleções (inovando em criatividade
«moda», materiais e técnicas de fabrico), tendo por base as novas capacidades de modelação das
ferramentas 3D, suportando a interatividade com clientes através da internet (portal colaborativo de
clientes) e reforçando as competências de fabrico rápido de amostras.

Objetivos:

1. Melhorar os níveis de produtividade e rentabilidade do negócio;
2. Aumentar de forma sustentada o volume de negócios;
3. Garantir de capacidade resposta rápida e flexível às solicitações da procura (Quick Response);
4. Consolidar as relações de parceria com os clientes;
5. Melhorar significativamente os fluxos, processos e tecnologias operacionais/logísticas.

Atividades:

- Ampliação da fábrica / Novo layout fabril
- Upgrade dos processos fabris
- Inovação no desenvolvimento de produto
- Inserção da empresa na economia digital
- Upgrade dos sistemas de controlo de qualidade

Resultados esperados (Meta 2021):

- Volume de Negócios

>= 29 M€

- Intensidade de Exportações

>= 92%

- Produtividade económica (VAB/VBP)

>= 20%

- Grau de cumprimento do prazo de entrega
(% de encomendas entregues no prazo estabelecido)

>= 95%

- % vendas produtos desenvolvidos em
parceria colaborativa

>= 40%

