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Para os futuros cientistas a marca apresenta a Fábrica
Viscosa – Pega Monstros que permite descobrir o que
são os átomos e as moléculas. Assim como descobrir
as características e curiosidades dos polímeros. Este
‘kit’ dá ainda a possibilidade de produzir
pega monstros e bolas sal-
titonas, além de
aprender o que é a
viscosidade e a geli-
ficação de uma
substância. Com
um preço de 19,99
euros a ‘Fábrica
Viscosa’ contempla
17 experiências.

Uma fábrica para
os futuros cientistas

Retalho As vendas da Science4you cresceram 100% em 2014. Este ano a meta é chegar aos 12 milhões de euros.

Science4you prevê atingir 60%
das vendas no exterior em 2015
Dírcia Lopes
dircia.lopes@economico.pt

A Science4you, empresa 100%
portuguesa que produz e comer-
cializa brinquedos educativos e
científicos, prepara-se para re-
forçar a aposta na internaciona-
lização para cumprir o objectivo
de fechar 2015 com 60% das
vendas no mercado externo.

Em entrevista ao Diário Eco-
nómico, o presidente executivo
da fabricante de brinquedos, Mi-
guel Pina Martins, revela que “a
Science4you já exporta para mais
de 15 países em todo o mundo.
Hoje é de Portugal que provém
mais de 50% da facturação”. Mas
realça que a seguir ao mercado
doméstico “Espanha e Reino
Unido são os países que mais
contribuem para as vendas”, pelo
que com base no esforço de inter-
nacionalização, antecipa que “no
final de 2015 o mercado externo
contribua já com cerca de 60%
das vendas da Science4you”.

Miguel Pina Martins sublinha
que, em Portugal, a marca já
“conquistou o espaço no mer-
cado dos brinquedos educati-
vos, sendo que, para continuar
a crescer a este ritmo a empresa
terá de continuar a apostar na
exportação”. Para concretizar
este cenário, o gestor salienta
que será “em Espanha e no Rei-
no Unido que serão feitas a
maior parte das vendas inter-
nacionais”. No mercado britâ-

OS PRODUTOS TOP
Alguns dos brinquedos da Science4you já conquistaram o estatuto de mais procurados e vendidos.

A linha ‘Tech4you’, dedicada a
dispositivos tecnológicos para o
público infantil, é uma das últi-
mas apostas da marca que já in-
clui o smartphone’ ‘Mobi-
le4you’, que integra o sistema
operativo Android e conta com
um ecrã de 3,5” polegadas. Com
um preço de venda de 99 euros,
o equipamento disponibiliza aos
pais a possibilidade de monitorizar
toda a utilização do dispositivo móvel. A opção de blo-
queio de chamadas, por exemplo, é uma das funcionali-
dades incluídas que permite o controlo parental.

Um ‘smartphone’
a pensar nos
mais pequenos Qual a origem dos sabonetes

e os estados físicos da matéria são
alguns dos pontos que este ‘kit’
permite aprender. A ‘Fábrica de
Sabonete permite ainda produzir
sabonetes perfumados e ensina as
técnicas de higiene para a criança
se manter saudável. O preço de
venda é de 19,99 euros.

Para os mais pequenos que
queiram dar os primeiros passos
na geologia, o ‘kit’ que ensina
como se forma e quais os tipos de
vulcões que existem poderá ser
uma das escolhas. É ainda
possível aprender quais os
materiais que são expelidos e a
criar uma erupção vulcânica. Está
à venda por 9,99 euros.

Aprender a fazer
sabonetes

Os primeiros passos
na geologia - Vulcões

O drone foi um dos
últimos lançamentos da
linha Tech4you. Mas
Miguel Pina Martins
promete mais novidades
Páscoa, no Dia da
Criança e no Natal.
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nico conta com o apoio do ex-
-presidente executivo da Has-
bro Europe, John Harper, que,
pelo conhecimento do sector
dos brinquedos, “tem a capaci-
dade para ajudar a decidir quais
os melhores caminhos a trilhar
e qual a melhor estratégia,
abrindo também portas para
reuniões com os principais re-
talhistas do Reino Unido”.

A marca, que nasceu em par-

ceria com a Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa
(FCUL), registou um crescimen-
to de 100% nas vendas em 2014
para os 6,5 milhões de euros. O
gestor justifica esta subida com
“a aposta na linha Tech4you e o
contínuo esforço de internacio-
nalização”. Para 2015 a meta é
atingir os 12 milhões de euros.

Em termos de produção a mar-
ca conta com a fábrica no Prior

Velho de onde prevê que saiam,
em 2015, cerca de 2,5 milhões de
brinquedos. A mesma fonte ad-
mite que, face ao acentuado cres-
cimento da empresa, já foi neces-
sário reforçar a produção. No en-
tanto, neste momento, não enca-
ra “a hipótese de realizar a produ-
ção dos brinquedos fora do País, já
que, em Portugal é muito mais
competitivo, a vários níveis”.

Nesta fase, a marca conta
com 25 espaços próprios e cerca
de três mil pontos de venda em
Portugal – desde a FNAC, El
Corte Inglés, entre outros reta-
lhistas.

Para se diferenciar no merca-
do, a Science4you apostou no úl-
timo ano na linha ‘Tech4you’,
dedicada a dispositivos tecnoló-
gicos para o público infantil. Esta
linha conta com o ‘Mobile4you’
– um ‘smartphone’ criado a pen-
sar nas crianças –, uma linha de
‘tablets’ adequados ao público
infantil, e outros dispositivos
como câmaras, um drone, um
helicóptero, entre outros produ-
tos. Sobre os anos de redução do
consumo, a mesma fonte diz que
não houve necessidade de fazer
“ajuste no preço dos brinquedos,
visto que estes são já bastante
competitivos” e destaca que, ex-
cepto na linha Tech (que têm va-
lores mais elevados) “os Kits de
valor mais elevado rondam os
19,99 euros e 24,99 euros, e per-
mitem realizar um vasto número
de experiências científicas”.■

A Science4you vai
reforçar as vendas no
exterior, com o forte
contributo de
Espanha e Reino
Unido.


