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Mariana Pessoa
Os hóbis preferidos de
Mariana Pessoa são,
como confidenciou ao
‘CM’, mergulhar, cozinhar
e dançar. O negócio ocu-

OS MEUS
HÓBIS

pa-a mais do que se trabalhasse para uma empresa mas garante que
tem“mais tempo de qualidade em família”.
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INTELIGÊNCIA
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SERVIÇO REÚNE CLIENTES E FORNECEDORES NA MESMA PLATAFORMA
n OS MEUS SEGREDOS

CASALLANÇA SITE
DEAPOIOAFAMÍLIAS
do a trabalhar por conta
de outrem mas decidiram arriscar e criar o
seu próprio negócio
l RAQUEL OLIVEIRA

inspiração veio da Holanda, de onde é oriundo
Frank, co-fundador do
Pumpkin, o primeiro site
de pesquisa e reserva de serviços
para famílias. Em dois meses fizeramumrigorosoplanodenegócioe
em Novembro último, já com fundos europeus do Quadro de Referência
Estratégica
Nacional
(QREN),começaram a disponibilizarosserviços.
“Nós descobrimos o modelo de
negócio de pedidos de serviço na
área de construção durante umas
fériasàHolanda.Decidimosadaptar este modelo para dar resposta à
dificuldade que, enquanto jovem
família, sentíamos em encontrar e
seleccionarserviçosdequalidade”,
explicaaoCMMarianaPessoa.
Aideiadeteremopróprionegócio, em vez de procurarem emprego, cativava-os já “há algum tempo”.Afinal,ambos já tinham experiência de trabalho para empresas,
nomeadamente multinacionais.
Mariana Pessoa tinha trabalhado
na BP, tal como Frank, que entrou
num programa de Executive Leadership, trabalhando na área de
vendas, Logística, Inovação e Finanças. Os dois acabariam por se
conhecer em Londres em 2004, e
casaram-seemPortugal,em2007.
A oportunidade de desenvolver
umnegócio próprio surgiu“quando identificámos que fazia todo o
sentido para nós”, afirma a engenheira. “Era um momento ‘agora
ou nunca’: sentimos que se não
tentássemosagoranuncaoiríamos
fazereagarrámosaoportunidade”,

A

APRESENTAR IDEIAS
E PEDIR OPINIÕES
Nós encontrámos pessoas superpositivas que
ajudaram a melhorar a
nossa ideia e pessoas
mais críticas que nos ajudaram a identificar desafios e a tornar o negócio
mais robusto.
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Carreira

ESCOLHER
PARCEIROS
Nenhuma empresa, sobretudo start up, pode esperar
fazer tudo internamente.
Para as necessidades críticas em que vos faltem
competências procurem
parcerias de qualidade.
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FORMAÇÃO
AMariana Pessoa é licenciada em
Engenharia pelo Instituto Superior
Técnico. Iniciou a carreira na BP Portugal tendo sido seleccionada para
um programa de High Potential que
lhe deu a oportunidade de trabalhar
no Reino Unido como gestora de projectos a nível Europeu e posteriormente coordenar projectos em unidades de negócio globais.

É PRECISO AVANÇAR COM IDEIAS
É fácil ter ideias e elas nunca saírem da gaveta, presas numa fase de planeamento a analisar e reanalisar. É preciso avançar, validar a vossa ideia, experimentar e tornar o sonho
realidade.
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SÓCIOS

2
EXPANSÃO – Neste momento,
estão a seleccionar duas pessoas para a área de Comunicação e Business Development
SITE – O portal de pesquisa
Pumpkin (www.pumpkin.pt) permite às famílias comparar fornecedores, receber propostas e reservar os serviços de que necessitam on-line.
DIOGO PINTO

* Podiam ter continua-

Três conselhos:

n SAIBA MAIS

Estudo
DESCOBRIMOS O
MODELO DE NEGÓCIO DE PEDIDOS DE
SERVIÇO NA ÁREA
DA CONSTRUÇÃO
DURANTE UMA S
FÉRIAS NA
HOLANDA

“

O casal fundador do Pumpkin
realizou um estudo que serviu
de base à concepção do serviço.
Segundo o estudo, mais de 70%
das famílias tiveram dificuldade
em encontrar serviços adequados para a sua família e afirmam
perder muito tempo na pesquisa e selecção de fornecedores
de serviços.Já 85% das famílias
recorrem aos conhecimentos
dos seus amigos e familiares
para encontrar fornecedores.

OBJECTIVOS
Os objectivos da empresa são:
desenvolver um negócio sustentável que ajude as famílias a encontrar fornecedores de qualidade e promova o valor das pequenas e médias empresas;
criar uma cultura de empresa
que apoie a inovação, criatividade, expandir a actividade da empresa de forma que garanta a
cobertura do País e alargar a
oferta de serviços de forma que
enquadre outras necessidades.

recordaafundadoradoPumpkin.
Aaprovaçãodopedidodefinanciamentoreforçouaideiadequetinham “um plano de negócios robusto”. Por outro lado, acrescenta,
“a possibilidade de termos a nossa
própria empresa permite-nos ter
umamaiorflexibilidadenaorganização do nosso tempo e permite-nos gerir melhor o tempo dedicadoàfamília”.
A preparação do projecto foi
fundamental, sublinha a engenheira, que o aconselha a todos os
potenciais candidatos. “Após uma
primeirapré-selecçãodoprojecto,
foisolicitadoqueapresentássemos
evidências de todas as despesas de
investimentoidentificadasnoplano de negócios. O rigor no planeamentoejustificaçãodestasdespesas na fase de preparação do plano
de negócios foi por isso essencial”,
conclui.
Com o serviço já a funcionar, os
objectivos agora para o futuro são
criar outros serviços, nomeadamentedeapoioaosavóseafamílias
estrangeiras em Portugal, e abrir a
empresa noutrospaíses. n

