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Projecto Empresa

Science4you vai entrar no Egipto
Exportações Empresa quer facturar entre 60 a 70% no mercado externo em 2016 e procurar espaço para centro de logística.

Alda Martins
alda.martins@economico.pt

A história da Science4you re-
monta a 2007. Miguel Pina Mar-
tins era finalista em Finanças no
ISCTE e tinha que “pegar” numa
ideia da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa e
desenvolver um projecto que
fosse rentável financeiramente.

“Há ideias muito criativas
mas que na prática não conse-
guem vingar do ponto de vista
do negócio”, diz.

Vários alunos. Um chapéu e
umas rifas. Foi assim que Miguel
Pina Martins e mais sete colegas
chegaram aos ‘kits’ de física que
tinham que transformar em ne-
gócio. Entre o trabalho de final
de curso e o início da Scien-
ce4you mediou, mais ou me-
nos, um ano.

“Fui parar à banca mas soube
logo que aquilo não era para

mim” assegura Miguel Pina
Martins.

Foi então que olhou com ou-
tros olhos para o trabalho que
tinha elaborado com os colegas.
Se era um negócio para vingar
então daria o seu melhor, pen-
sou o fundador da Science4you.

E, para começar, era preciso
credibilidade. O símbolo da Fa-
culdade de Ciência abriu portas,
e ainda hoje é o selo de garantia
visível nas caixas dos cerca de
350 produtos da Science4you,
combinados por três línguas di-
ferentes.

O local em que tudo come-
çou, a faculdade, também con-
tinua a albergar esta ‘startup’
que rapidamente deixou do ser.
Antes trabalhavam numa sala.
Hoje ocupam mais de um piso
na faculdade e o espaço começa
a ser curto. São cerca de 140
funcionários entre Portugal,
Espanha e Reino Unidos, sem

contar com os pontos de venda.
Um homem. Dois brinque-

dos: “Física em gruas” e “Ener-
gia eólica e híbrida”. Foi com
eles que Miguel Pina Martins
partiu à aventura.

“O conselho que dou sempre
é: nunca desistir, porque é pos-
sível. Eu tinha 1.100 euros. Não
tinha pais ricos e não foi ao ban-
co”, recorda.

O jovem gestor assume que a
primeira encomenda que en-
tregou revela a sua inexperiên-
cia na época.

“Rebati os bancos do meu
carro e fui entregar a mercado-
ria aos armazéns do El Corte In-
glés em Lisboa e no Porto. No fi-
nal é que verifiquei que teria
sido mais barato contratar o
serviço de uma empresa espe-
cializada em transportes”, sorri
o presidente da Science4you.

Hoje a empresa está presente
em 15 países. Conta com 27 lojas

e pontos de venda em Portugal e
mais seis em Espanha. No final
de 2014, facturou 6,5 milhões
de euros e este ano quer chegar
aos 12 milhões.

Miguel Pina Martins não quer
revelar o EBITDA da empresa
mas garante que é positivo des-
de o segundo ano da operação.

Para este crescimento contri-
bui, cada vez mais, o mercado
externo. A Fnac abriu-lhe a por-
ta em Espanha e, desde então,
nunca mais pararam. Em fase de
assinatura já estão os contratos
para o Líbano e Egipto.

“Vamos abrir o mercado do
Líbano e do Egipto. Estamos
mesmo a fechar os contratos com
distribuidores”, afirma o CEO.

O objectivo é que entre 60 a
70% da facturação venha do ex-
terior em 2016.

“Se tal acontecer estaremos
completamente internacionali-
zados”, acrescenta.

15
É o total de mercados para

onde a empresa vende
os seus produtos.

1 O drone foi líder de vendas
de Natal na empresa e ainda
não voltou a estar disponível
no mercado.
2 O centro de logística já se
torna apertado para a gestão
dos cerca de 350 produtos que
a empresa comercializa.
3 Os responsáveis da empresa
acreditam que, também neste
segmento de mercado,
a digitalização é o futuro.
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O presidente da empresa
reconhece que o crescimento
foi muito rápido mas assegura
que o projecto está sustentado.

Miguel Pina Martins reconhece
que o início foi o mais difícil e
que por vezes ainda se assusta
com a expansão da empresa.

A Science4you tem tido um
crescimento muito grande
num curto período de tempo.
Isso não o assusta? O ditado diz
que quando maior a subida…
Obviamente que assusta. Ape-
sar de avançarmos com con-
fiança temos de ter momentos
para pensar e perceber se esta-
mos a fazer o correcto. Feliz-
mente, os números têm-nos
sorrido, as pessoas também e
os clientes têm comprado
mais. Mas sabemos que o ca-
minho não é sempre a crescer.
Este ano as coisas também es-
tão a correr bastante bem. Um
pouco acima das expectativas.
Sobretudo, lá fora porque há
pessoas com índices de riqueza
muitas vezes superior aos que
encontramos em Portugal.
Apesar de considerarmos que
os nossos produtos chegam a
qualquer tipo de classe, ou
pessoa, que tenha interesse em
contribuir para a educação das
crianças enquanto elas brin-
cam. Temos produtos dos três
aos 100 euros”.

A partilha da experiência de
John Harper, ex-CEO da Has-
bro tem sido importante para
si e para a Science4you?
A Hasbro é a segunda maior
empresa norte-americana de
brinquedos e ele disponibili-
zou-se para nos dar uma ajuda
fundamental no ‘networking’
no exterior. Às vezes é isso que
falta a Portugal. Como não te-
mos ainda uma tradição muito
grande de exportação e inter-
nacionalização de empresas
falta-nos ‘networking’ inter-
nacional, que é fundamental

ENTREVISTA MIGUEL PINA MARTINS CEO da Science4you

e no Líbano
E o que têm estes brinquedos

de diferente dos restantes? “O
conteúdo educativo sem nunca
descurar a diversão”, refere a
Daniela Manager da Scien-
ce4you. Neste caminho o con-
tacto com crianças revela-se
fundamental.

“Além dos brinquedos, des-
envolvemos festas de aniversá-
rios científicas, campos de fé-
rias e damos aulas”, acrescenta
o gestor. Foi aí que nasceu, por
exemplo, o “A fábrica viscosa”
um dos produtos mais vendidos
na casa.

O foco dos produtos são to-
das as crianças entre os oito e os
12 anos apesar da empresa estar
a abrir o leque acima dos três
anos. Mais recentemente, a
Science4you também está a
captar a atenção das meninas,
ao mesmo tempo que reforça a
aposta na digitalização. O ob-
jectivo é sempre aprender brin-

cando e, se possível, ajudar a
estimular a aprendizagem, so-
ciabilidade ou outras dificulda-
des. Até porque os pais também
estão convidados a aderir.
Exemplo disso, é o drone, o top
vendas do Natal passado que
ainda não voltou a estar dispo-
nível. “Temos adultos a com-
prar-nos drones. Mas toda a
gente gosta de um tablet ou de
jogar ao jogo dos pares”, diz
Tiago Pegado, gestor da
Fab4you.

O crescimento rápido tam-
bém cria desafios ao nível da lo-
gística. “Aqui fazemos tudo.
Manipulamos cerca de oito mil
peças. Desde a farinha, à caixa,
passando pela pipeta”, acres-
centa o responsável.

Para agilizar operações a em-
presa já está à procura de um
espaço onde tudo funcione na
mesma plataforma, ao contrá-
rio dos actuais três pisos. ■

“É a geração de jovens
mais bem preparada
de sempre”

O empresário normal
pede que ninguém se
meta à frente e não
compliquem. Deve
fazer-se uma via
verde para as
exportações.

“

12 M€
É a previsão de facturação
para 2015. No ano passado

a empresa atingiu
os 6,5 milhões de euros.

2

para conseguirmos entrar nas
grandes cadeias.

Como foi a experiência de ir lá
para fora?
Tivemos alguma sorte. A pri-

meira vez foi, quase, com ven-
da garantida. Estávamos a tra-
balhar muito bem com a Fnac
em Portugal. A Fnac Espanha
estava a fazer uma mudança e
acabou por nos convidar. Fo-
mos um pouco a reboque e de-
pois pensámos: se vamos en-
trar na Fnac Espanha vamos
abrir um escritório, começar a

internacionalizar e a fazer a
empresa crescer. Lembro-me
perfeitamente de, na primeira
viagem, ter percorrido quase
toda a Espanha de carro. Bate-
mos às portas em vários pontos
e não resultou. Ainda não tí-
nhamos aberto a empresa e fal-
tou credibilidade. Depois,
abrimos a empresa em Madrid,
contratámos espanhóis e as
coisas foram logo diferentes.

Houve algum momento com-
plicado nesta história?
O início foi a parte mais difícil
porque estava sozinho. Fazia
tudo de uma ponta à outra. Não
é fácil começar uma empresa
do zero, sem ‘know-how’, sem
nada. A ideia era interessante
mas não se pode dizer que fosse
revolucionar o mundo. Não era
o facebook.

O que é um empreendedor?
Empreendedor não é só aquele
que abre empresas. Não é só
aquele que pega em mil euros e
cria uma empresa. Podemos
ser todos no nosso local de tra-
balho.

Como avalia o Governo no
apoio que dá às empresas?
O Governo acabou por fazer, se
calhar, o que podia. Sabemos
que Portugal não está numa
boa situação há algum tempo.
O empresário normal pede que
ninguém se meta à frente e que
não compliquem. Acima de
tudo o que deve fazer-se é uma
via verde para a exportação.

Qual a sua opinião sobre os jo-
vens de hoje que ingressam no
mercado de trabalho?
O que vejo nos jovens é a gera-
ção mais bem preparada de
sempre. É a geração com mais
estudos e mais informação.
Sentimos que é uma geração
que tem muita vontade de fa-
zer e trabalhar. Por isso é que a
maioria das pessoas que nós
contratamos são jovens. ■


