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Numaaulado ISCTE, o professor
rifa10 projectos paraos alunos de
gestão darem corpo em parceria
comosestudantesdeFaculdadede
Ciências. Miguel Martins, com 20
anos àépoca, ficadesolado. Sai-lhe
umkitdeciência.Umkitdeciência?
Éissoquemudaomundo(pensou)?
Não, não foi. Mas o que pareciaum
desastre,mudouavidadeMiguel.E
opapelqueháoitoanostiroudeum
chapéu, ganhou um nome: Scien-
ce4You (S4Y). Uma empresa de
brinquedos científicos. Tudo com
1.125eurosdeinvestimentoinicial,
masqueactualmentejátemdoises-
critórios, um em Espanhae outro
emInglaterra.Eexportaparamais
oitodestinos.

Comecemosporumgrandepas-
so em frente, paradepois fazerum
“flashback”. Actualmente, a S4Y
quando quercrescer“estrategica-
mentenummercado”recorreàin-
ternacionalização. “Aprendemos a
partirde2010,oanomaisimportan-
te da nossa empresa, que essa é a
maneiramaiseficazquandoumpaís
éimportanteparanós.Énecessário
terumapresençafísica. Sentimos
issoemEspanha,emquenoprimei-
roanovendemospouco.Aumentá-
mos muito as vendas desde que te-
mosumescritório”,confidencia.

Nem tudo, nesta história, foi
mágico como nos brinquedos: a
ideiachegouaestarparadadepois
deacabadoocursodeMiguel.Ojo-
vemaindapassoupelabancadein-
vestimento, até se lançar definiti-
vamenteno,atéagora,projectoda
sua vida. No início foi “vários em
um só” : CEO, director comercial,
director financeiro, e até fez o de-
signdasembalagensdosprimeiros
brinquedos.“Nãoseicomoseven-
deram,eramhorríveis”,lembraen-
tre risos, o empreendedor de 28
anos.

Há sete anos, a história escre-
veu-se com um “A” de arrojo, mas

Miguel acha que é fácil aos jovens
fazero “copy-paste” do seutrajec-
to.

“Demorei quatro meses a con-
seguirodinheirodascapitaisderis-
co[49mileuros].Eraummiúdode
21 anos, semexperiência, nempa-
tente.Aliás,tinhaquatromesesna
banca, o que podia ter sido mau.
Até podiam pensar que como an-
testinhasucedido,mepodiafartar
rapidamente”, recorda. “Isto não
foi tão difícil. É preciso acreditare
fazer”, encorajaMiguel.

De toda a gama de brinquedos
queaempresaactualmentedispõe,
é a réplica de uma torre eólica a
mais emblemática. “Sem ela não
estaríamos aqui”.

Afacturação também tem sido
sempre a aumentar, desde os 50
mil euros no primeiro ano, em
2008, até aos 1,4 milhões de euros
o ano passado. Para 2013, nova
meta: dobrar o valor e chegar aos
2,8 milhões. A SY4 está a crescer
ondemenospareciapossível,den-
tro de portas. “Mesmo em reces-
são,hásempremercado”,justifica
MiguelMartins.

Miguel tinha 1.125 euros e já vai a caminho
dos 2,8 milhões. Science4You, uma história de
brinquedos científicos que até cresce em Portugal

Miguel Martins | A Sience4You vendeu, em cerca de quatro anos, 350 mil brinquedos que valeram três milhões de euros.

PE RG U N TAS A

“O problema do empreendedorismo não é
falta de dinheiro nas capitais de risco”

Quais são as linhas mestras da estraté-
gia a curto prazo? 
Queremos crescer no mercado

inglês [onde aS4Ytemumescritó-
rio]. Se o fizermos comos brinque-
dosquetenhammarcanaquelalín-
gua, a qual qualquer pessoa conse-
gue compreender, facilmente con-
seguimosexportarparapaísescom
aÍndia, aChinaouo Japão.

A SY4 está a crescer muito depressa e a 
duplicar facturação de ano para ano, 
mesmo no mercado internacional. Como 
se ajusta a estrutura a este dinamismo? 
Umdos problemas eraadistân-

ciadesseslocaisqueagoranãoétão

grande. Com 30 ou 40 euros esta-
mosemMadrid.TambémemLon-
dres estátudo mais oleado, porque
metemos sempre lá uma pessoa
comaculturadaempresa.

Enfrentaram problemas no início do 
processo de internacionalização? 
Em Espanha, começámos por

ter um “country manager” espa-
nhol, e não resultou. Mandámos
paraláumportuguês.Nãoresultou,
em primeiro por uma questão de
comunicação,queémaisdifícil.Não
falomuitobemespanhol,mascon-
sigoentenderefazer-meentender.
Mas não consegui passar amensa-

gem,eeleeraonúmerodoisdaem-
presa.Elenãoconseguiuapanhara
nossa cultura. Agrande lição é que
quandopartimosparaesseproces-
so,temdeserlideradoporumapes-
soa que entenda a nossa cultura e
que aimplemente.

Porque não nascem mais ideias em-
preendedoras no País? 
O problemanão é dafaltade di-

nheiro nas capitais de risco. Para
mim, a falha é o empreendedoris-
mo não ser em nenhuma etapa do
nosso percurso universitário uma
alternativaaoempregoporcontade
outrem.
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I D E I AS - CH AVE

FORNECEDORES SÃO NA
MAIORIA PORTUGUESES
Ao início, foi muito difícil

conseguir arranjar fornecedores que
quisessem apostar na SY4. Agora
70% do material dos brinquedos
provêm de Portugal. Para produções
de nicho “entre as cinco e as dez mil
unidades”, Miguel Martins diz que “é
mais barato e a qualidade é melhor”.
“A China é só para produções de
milhões”, diz.

MUDANÇA DE ESTRATÉGIA
DA FNAC DÁ IMPULSO
A queda da venda de livros e

de CD fez com que as grandes
cadeias de revenda, como a FNAC,
mudassem de estratégia. Colateral-
mente, a SY4 ganha com a neces-
sidade que as multinacionais têm em
diversificar os produtos. Em Portugal,

valeu novas encomendas pelo
sucesso de vendas dos brinquedos e
catapultou a entrada em Espanha.

MÉTODO DE SUCESSO
REPLICADO
A empresa tem um método

que aplica a todos os mercados: a
parceria. Com as universidades locais
para dar credibilidade científica e
os museus de Ciência que dão
visibilidade ao produto.

JOVENS MAIS BARATOS
E MAIS DISPONÍVEIS
Miguel Martins diz que a S4Y

aposta “muito nos jovens” porque
são “mais baratos”. E porque
“acreditamos que acrescentam algo
mais em termos de disponibilidade
para a empresa”. “É uma grande
estratégia nossa”, remata.
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NASCEU NAS UNIVERSIDADES E É UMA MARCA IDENTITÁRIA QUE
AGORA REPLICA PARA CRESCER TAMBÉM FORA DE PORTUGAL


