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Brinquedos A marca portuguesa garantiu um crescimento de 70% nas
vendas em 2015. Para este ano quer atingir a fasquia dos 16 milhões.

Science4you
reforça expansão
para 35 países
Dírcia Lopes
dircia.lopes@economico.pt

Conquistar mais mercado ex-
terno. Esta é a estratégia deli-
neada pela Science4you, em-
presa de brinquedos educativos
e científicos, fundada há cerca
de nove anos por Miguel Pina
Martins em parceria com a Fa-
culdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa. Atingir a fas-
quia dos 35 países que comer-
cializam os brinquedos da mar-
ca portuguesa é a meta que está
no terreno para 2016. Ao Diário
Económico o fundador e presi-
dente executivo da Scien-
ce4you, Miguel Pina Martins
revela que, à data de hoje, a
marca “está presente em 27
países, mas até ao final do ano
deverá chegar aos 35 países”.

Miguel Pina Martins garante
que estão “várias frentes abertas
com potencial de crescimento e
que vão ajudar a conquistar os 16
milhões de euros de vendas em
2016” e conquistarmaismercado
externo.Ogestor revela que, fru-
to da intensa participação em fei-
ras mundiais, há vários contratos
prestes a serem fechados e que

vão garantir o reforço da presen-
ça no exterior. “Bélgica, Estados
UnidosdaAmérica eCanadá” são
três exemplos que o mesmo res-
ponsável destaca onde as parce-
rias com distribuidores estão
prestesa serumarealidade.Aen-
trada na Tailândia e Malásia tam-
bém deverá ser concretizada o
longodestenovoano.

A mesma fonte realça que a
Science4you “ainda tem muito
por onde crescer” quer seja nos
mercados onde já está presente
como em França – onde recente-
mente fechou um acordo com a
Toys’r’Us–,quer sejanaHolanda,
Bélgica e Alemanha onde já está a
negociar parcerias. O reforço da
aposta no mercado externo terá
como resultado, que no corrente
exercício60%dasvendas tenham
origemnoestrangeiro.

Para responder à procura tan-
to no mercado interno como no
exterior, Miguel Pina Martins
continua a apostar na produção
dos brinquedos em Portugal, na
recém-inaugurada fábrica ins-
talada no Mercado Abastecedor
da Região de Lisboa (MARL). O
gestor sublinha que “produzir
em Portugal é uma das maiores
vantagens competitivas da
Science4you”, numa altura em
que lembra que, no mercado,
95% dos brinquedos são produ-
zidos naChina.

Nesta fase, a unidade de Lou-
res, que no triénio 2015/2017
vai receber um investimento de
quatromilhões de euros, garan-
te produção para “cerca de 20
milhões de euros de vendas”, o
que ainda responde às necessi-
dades da empresa pelo menos
nos próximos três anos.

Da linha de produção saem
por dia 30 mil brinquedos, dos
quais a maior parte tem a ver
com os brinquedos científicos
considerados o ‘core-business’
damarca.

Ontem a empresa, que já
emprega cerca de 350 pessoas,
divulgou os resultados de 2015,
em que atingiu os 11,3 milhões
de euros de vendas, mais 70%
face a 2014.

A aposta na linha de brin-
quedos tecnológicos, Te-
ch4you, o lançamento de novas
gamas de brinquedos a mais
faixas etárias, que inclui agora
bebés e crianças até aos cinco
anos de idade são alguns dos
factores que justificam este de-
sempenho. No ano passado, na
vertente externa o destaque vai
para a sucursal espanhola que
conseguiu um crescimento de
73%nas vendas.

A entrada em novos países,
como o Egipto, Líbano, Alema-
nha, Irlanda, entre outros, que
representamumcrescimento de
284% face a 2014, tambémmar-
cou a operação em 2015. Sem
esquecer que no Reino Unido a
Science4You garantiu a presen-
ça nas grandes cadeias de reta-
lho do país, como a Tesco, Har-
rods, Amazon, entre outras.■

O líder da
Science4you,
Miguel Pina
Martins, quer
atingir os 16
milhões de
euros em
vendas este
ano.
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70%
A Science4you atingiu 11,3
milhões de euros de vendas em
2015, um crescimento de 70%
face ao ano anterior.


