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FAÇAM O FAVOR
DE SER FELIZES
Esta família não se contenta em ser feliz. Ela quer fazer todas as famílias portuguesas
felizes. Para isso, Frank e Mariana criaram a Pumpkin, um site que reúne centenas
de serviços que prometem facilitar a vida familiar dos portugueses. A rir.
TEXTO ÂNGELA MARQUES / FOTO PAULA NUNES

O

O leitor que nos perdoe a pergunta, mas se
lhe dissessem que ia conhecer uma família
feliz não torcia o nariz? Torcia. Assim, deverá comprender que, igualmente desconfiados desta apresentação (“somos
uma família feliz”), tenhamos feito aquilo
que uma equipa de reportagem faz antes
de ir para um cenário de guerra – estudámos o terreno. Ou seja, fizemos uma pesquisa de imagens no Google. No bolso do
colete verde caqui (toda a gente sabe que
um jornalista em reportagem tem de usar
colete) levámos fotografias de famílias felizes para comparar. Para o Google (e o leitor pode comprová-lo agora mesmo) uma
família feliz transporta sempre os filhos
às cavalitas, faz piqueniques todos os dias
e lambuza-se com gelados sem pensar
em números de obesidade infantil. Mas
com que se parece uma família feliz no
mundo real?
Primeiro sintoma de que se está na
presença de exemplares dessa espécie:
em vez de se fazer uma entrevista num
escritório com vista para o eixo Norte-Sul, conversa-se numa antiga quinta do
século XVII, hoje chamada Parque Bensaúde, nas Laranjeiras. E em vez de se
tentar arrancar informação a entrevistados mais ou menos entediados, ouve-se
contar com entusiasmo uma história: a
história de Frank, Mariana, uma abobrinha de cabelo preto e uma Amélie de cabelo ruivo.
A história não começa bem (mas o
mais importante é sempre como acaba,
não é?). “O que aconteceu foi que o Frank
estava cá em Portugal a trabalhar em
consultoria e a dada altura, quando a crise começou, a última pessoa a entrar foi a
primeira a sair”, começa a contar Mariana Pessoa, a outra metade desta abóbora.
Mariana estava grávida. Correcção. “Estávamos grávidos de cinco meses. E então começámos apensar no que seria melhor fazer naquele momento. Seria o
Frank começar à procura de trabalho? E
cá em Portugal, lá em Inglaterra? Porque
o que ia acontecer era ele começar a trabalhar justamente quando a nossa
‘pumpkin’ [nome código dado à primeira
filha do casal, Leonor, quando ainda não
sabiam se seria rapaz ou rapariga] nascesse – o que era muito difícil tanto para
Frank num novo trabalho como para a família ser uma família. E a nossa opção foi
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ser uma família”.
Ser uma família, para Frank e Mariana,
não era estarem separados. Por isso pensaram juntos, explica Frank: “Quando eu
estava cá em Portugal e a Mariana em Inglaterra fazíamos a viagem todos os fins
de semana. E eu era, como se diz em holandês, o pai que corta a carne ao fim de
semana. E pensámos: isto não é vida para
um casal e não é mesmo uma vida como
família”.
Mariana entrou em licença de maternidade (“em Inglaterra é normal e até
apreciado que as mães fiquem um ano
com as crianças”) e começou a aventura
da Pumpkin Enterprise. Que trouxe ainda mais felicidade a esta família. “Sabíamos que tínhamos um trabalho estável, a
Mariana trabalhava para uma petrolífera
e o objectivo de uma petrolífera é ganhar

Problemas? A abóbora resolve
PRECISA DE AJUDA PARA FAZER UMA FESTA DE ANIVERSÁRIO,
ENCONTRAR ALGUÉM PARA DAR EXPLICAÇÕES AOS MIÚDOS OU
DECORAR-LHES O QUARTO? ESTÁ NO SITE CERTO. ÂNGELA MARQUES
ste ‘site’ é um
doce.
Sobretudo para
quem foi pai ou mãe
há pouco tempo e vai
derreter quando
perceber que em
www.pumpkin.pt pode
encontrar centenas de
maneiras de não
enlouquecer. Esta
abóbora reúne num só
‘site’ centenas de
fornecedores dos
principais serviços a
que as famílias
recorrem
normalmente para
sobreviver. Todos os
fornecedores chegam
ali por recomendação
de outras famílias que
já experimentaram os
seus serviços e
ficaram satisfeitas. E

E

são tão diferentes
quanto uma
‘babysitter’ é
diferente de um
explicador de
matemática. A ideia
de Frank de
Brabander e Mariana
Pessoa é que qualquer
família que procure
um serviço possa
entrar no ‘site’,
submeter um pedido
(dizendo que quer, por
exemplo, uma festa de
aniversário num
jardim para x pessoas,
das 14.00 às 17.00, por
150, 200, 300 euros) e
ter uma resposta em
menos de 48 horas. E
não só uma resposta
mas a melhor
resposta. Para já a
oferta da Pumpkin

ainda não chega a
todo o país, mas o
casal garante que em
2012 estará em todo o
país (agora têm
escritório em Lisboa,
Porto e Coimbra – o
que significa que só
podem aconselhar
serviços nestas zonas
do país). A expansão que pensam poder
também ser
internacional em
breve, para Espanha e
Inglaterra - justifica-se: o site não tem
parado de crescer. No
primeiro mês ‘online’,
Novembro de 2010,
tiveram 10 mil
‘pageviews’. Este
Setembro tiveram 40
mil. Quem não quer
ser mais feliz?

muito dinheiro, não é fazer bem às pessoas. E nós queríamos fazer bem às pessoas”. Como? “Estávamos na Holanda e
encontrámos um site que fazia um bocadinho o que faz a Pumpkin. Foi uma inspiração para nós, mas eles faziam isto
para a área de construção. Nós até fizemos um plano de negócio mas percebemos que não sabíamos daquilo. E perguntámo-nos: de que é que nós sabemos? Sabemos de famílias”.
Assim nasceu a Pumpkin, que é mais
do que um portal (ver caixa) mas é essencialmente um portal para famílias felizes.
“Nós fizemos um inquérito e encontrámos muitas famílias a dizerem que sim,
que era muito difícil encontrar serviços
para as crianças. Actividades, ‘babysitters’... Até ao ponto de nos dizerem que
se sentiam sozinhas”. A ideia da
Pumpkin nasce, assim, em Novembro de
2009 e o site nasce em Novembro de 2010.
“Porque nós gostamos muito de viver em
Portugal, temos cá família e amigos, o
tempo é óptimo, mas o país tem inconvenientes. Como o horário de trabalho das
pessoas. Uma das coisas que pensámos
quando pensámos em criar uma empresa
foi que queríamos que ela nos permitisse
chegar às cinco e meia ou seis e estarmos
com as nossas crianças até elas irem dormir mesmo que depois voltássemos a trabalhar. Queríamos gerir isto assim para
nós. Por outro lado, enquanto família
percebemos que era difícil encontrar as
coisas de que estávamos à procura. Se
queríamos fazer uma festa de aniversário
ou arranjar uma ‘babysitter’ podíamos
perguntar aos nossos amigos mas só tínhamos a informação que os nossos amigos tivessem”.
E perdiam tempo. É preciso ter tempo
para se ser feliz, garantem. É preciso não
trabalhar das nove às nove, é preciso
conseguir ser um casal, uma família e colegas de trabalho sem se começarem a
odiar. É preciso ter uma missão – e para
eles, a missão é fazer outros felizes. Saber
que as famílias que conhecem a Pumpkin
tiveram de alguma maneira a sua vida facilitada – ou seja, ganharam tempo, prazer, alegria. No limite, que passaram a viver um conto de fadas. Com a diferença
de que neste não há carruagens a transformarem-se em abóboras à meia noite.
A Pumpkin veio para ficar.
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COMIDA
HAPPY
5 COISAS QUE PRECISA
DE SABER SOBRE
CHOCOLATE

■1

ENERGIA
Um pedaço de
chocolate permite que
um adulto tenha força
para caminhar 45
metros. O mesmo
pedaço fornece ao corpo
10% da quantidade
diária recomendada de
ferro.

2
■

CONSUMO
No mundo inteiro,
gastam-se mais de sete
mil milhões de dólares
em chocolate. Estima-se que o consumo
individual se situe nos
cinco quilos por ano. Os
ingleses são os mais
chocolateiros.

3
■

ANTIOXIDANTE
Mais do que qualquer
fruto, a massa de cacau
tem um enorme poder
de retardar o
envelhecimento. Alguns
cientistas defendem
que pode prevenir o
cancro.

4
■

FELICIDADE
O chocolate estimula
a produção de
hormonas na área das
emoções semelhantes
ao que o ser humano
liberta quando está
apaixonado. Combate
a depressão,
a hipertensão
e até o stress.

5
■

HOMENS
O chocolate preto é o
mais popular entre os
homens.

