
E ciência portuguesa,
com certeza

Começou como um projecto de final de curso e virou um caso de
sucesso. Catarina Figueira conta-lhe a história da Science 4 Vou,
uma empresa nacional que produz brinquedos científicos para
os mais novos.

AScience4Youéa

prova de que não é

preciso vir de uma
família abastada nem

pedir fortunas ao
banco para montar
uma empresa de

sucesso. Quem o diz, e

sem papas na língua, é

o mentor do projecto:
Miguel Pina Martins,
28 anos. A empresa de

capitais portugueses
especializada em brinquedos
científicos é já um case study e
acaba de fechar uma parceria com

a Universidade de Oxford para ter
a chancela desta prestigiada
instituição nos seus artigos.

O que muita gente não sabe é que
começou por ser um projecto de

final de curso de oito alunos de

Finanças do ISCTE. "A escola tinha
uma parceria com a Faculdade de

Ciências da Universidade de

Lisboa em que os alunos deles

davam ideias para
empresas e nós fazíamos o

plano de negócio."
O trabalho de final de

curso fez-se mas não foi

logo ali que nasceu a

empresa. Miguel ainda
trabalhou quatro meses
na banca de investimento

que lhe deram "a sorte de

perceber que tinha
escolhido o emprego

errado". Decidiu então recuperar
o projecto da faculdade e ir à

procura de potenciais
investidores. A Science 4 Vou
haveria de ser constituída nos

primeiros meses de 2008 com um

capital social de 55 mil euros, 45
mil dos quais oriundos de

capitais de risco. Miguel investiu
mil euros e é o sócio individual
com maior quota. Os outros
investidores são alunos e

investigadores da Faculdade de

Ciências, que continua a ser a

grande parceira do projecto. A
sede da Science 4 Vou funciona,
aliás, nas suas instalações, assim
como as festas de aniversário e os

campos de férias que a empresa
organiza para miúdos com queda
para a ciência. Nestes dois

projectos, como nos brinquedos
científicos, a ideia é sempre a

mesma: que os mais novos

percebam que aquilo que parece
uma seca quando aprendido na

escola, existe e funciona na
realidade.

Durante

algum tempo
a empresa
teve

vários cargos
mas apenas
um
funcionário:

Miguel era

director
financeiro e

criativo,
comercial e

distribuidor. No fundo, uma

espécie de "homem dos sete
ofícios" (a Comissão Europeia
distinguiu-o em 2010 com o

Prémio de Empreendedor do

Ano) . A Science 4 Vou tem um
objectivo de negócio para este ano

detrêsmilhõesdeeuroseemprega
hoje perto de 80 pessoas, já a
contar com os escritórios de

Lisboa, Porto, Londres e Madrid.
O kit de energia eólica foi o

primeiro que Miguel levou na mão

quando foi bater à porta da Fnac

(nessa altura olharam para ele de

esguelha e perguntaram-lhe se

não deveria estar ainda a estudar).
O catálogo da marca tem já mais

de duas dezenas de

artigos (a maioria nas
áreas da Química,
Física, Energias
Renováveis e

Meteorologia) e novos

produtos estão na
calha. Para além da

presença em lojas
multimarca, a Science

4 Vou conta ainda com sete corners

próprios nos principais centros
comerciais de Lisboa.

O kit que recarrega as pilhas com
a ajuda do vento continua a ser um
dos mais vendidos, a par do

vulcão, da bola da plasma e dos

e-books Animal Planet. Cada um
tem um preço médio de 106 e, tal

como os ovos Kinder, tem surpresa
!á dentro: entradas para sítios

ligados à ciência como o Museu de

Ciência da Universidade de Lisboa
ou o Pavilhão do Conhecimento.

O circuito das feiras
internacionais tem sido a grande
montra da Science 4 Vou em
cidades como Nova lorque,
Hong Kong ou Nuremberga,
mas a empresa portuguesa que
trata a ciência por tu promete não
ficar por aqui.


