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FAMÍLIA

Os miúdos
estão bem
Veja como um simples site
ajuda a organizar atividades
para crianças, festas
de aniversário ou
a decoração do quarto
POR SARA RODRIGUES

«A imaginação é mais importante do que
o conhecimento. Enquanto o conhecimento
deﬁne tudo o que atualmente conhecemos
e entendemos, a imaginação aponta
para tudo o que ainda poderemos descobrir
e criar.»
Albert Einstein

BOLSA DE SERVIÇOS
Fizeram um plano de negócios, concorreram ao ﬁnanciamento comunitário e ga98 v 24 DE FEVEREIRO DE 2011

Rede
Pergunte-lhes
como
Serviços que pode encontrar no site
Pumpkin (www.pumpkin.pt)

• Babysitting
• Atividades para crianças
• Festas e aniversários
• Aulas de pré e pós-parto
• Decoração e mobiliário
• Campos de férias
• Explicações
• Cabeleireiros
nharam. Em novembro passado, poucos
meses depois de se terem mudado para
Lisboa, abriram o... Pumpkin.
«Já ajudámos mais de cem famílias»,
conta o casal. Os serviços mais procurados têm sido as atividades para crianças, a
organização de festas e o babysitting. Os

clientes buscam, sobretudo, «segurança
através de referências de outros pais que já
utilizaram determinada empresa», dizem,
e quase todos «lutam contra a falta de tempo para andar de porta em porta». Mariana
e Frank respondem em 48 horas e o método
não podia ser mais simples. Os pais/clientes registam-se no site e escrevem sobre
o que precisam. Depois, o Pumpkin entra
em contacto com a bolsa de fornecedores
desse(s) serviço(s) que, por sua vez, colocam as ofertas no formulário de pedido do
cliente. Este, no fim, só terá de ir ao site,
para ver a ﬁcha e escolher a melhor opção.
O casal não quer ﬁcar por aqui e ambição não lhe falta. Ainda só opera na zona
da Grande Lisboa, mas, em dois anos, pretende ter dez a 15 pessoas na empresa e internacionalizar o site. De momento, têm
uma prioridade: infantários e creches.
«Há muita oferta, temos de saber escolher para poder recomendar.» Porque,
neste caso, não há lugar para a imaginação
– o conhecimento é essencial.

LUÍS BARRA

A

citação – em Inglês, na foto, por
cima do casal – adequa-se-lhes
na perfeição. Foi, sem dúvida,
a imaginação. A que se aliaram,
também, as circunstâncias. Mariana Pessoa e o holandês Frank De Brabander,
ambos com 35 anos, viviam e trabalhavam
em Londres. Estes ﬁlhos da aldeia global
– ela licenciada em Engenharia do Ambiente e ele com um MBA em Gestão –, que
também já moraram na Escócia, na Bélgica
e nos EUA, resolveram deixar a vida de saltimbancos da era moderna, quando Mariana engravidou. Por essa altura, chamavam
Pumpkin (abóbora) à bebé que iria nascer.
«Ainda não sabíamos se era menina ou menino, mas depois acabámos por adotar este
diminutivo para a Leonor», conta Mariana.
Pensaram e decidiram: Portugal. Era aqui
que queriam viver. Faltava o como. Mas a
ideia rapidamente surgiu e tomou forma
após uma série de diligências do casal para
encontrar massagens pós-parto para Mariana e serviço de babysitting para a bebé.
«Havia muita informação na net, mas estava dispersa e não tínhamos referências de
ninguém em relação às empresas», lembra
Frank. Pois foi aí que a imaginação começou a funcionar. E quando, por acaso, se
depararam com um site dedicado a pedidos de orçamento para obras particulares,
fez-se luz. Porque não agregar, num site, os
vários serviços de logística que as famílias
procuram?

