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A família Abóbora está em rede
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Começou com 20 fornecedores e agora a Pumpkin conta com 200 prestadores de serviços
para as famílias. A prova de fogo está marcada para Setembro.
A Pumpkin é a primeira empresa incubada na
Beta-i. No início do próximo ano, o portal para as
famílias vai estar presente em Espanha.
Nome Mariana Pessoa e Frank de Brabander
Idade 35 anos
Cargo Fundadores da Pumpkin

A Pumpkin foi semeada em Novembro por
Mariana Pessoa e Frank de Brabander. Em
menos de seis meses, o portal para as famílias
foi visitado cerca de 150 mil vezes, crescendo
mais de 30% por mês. C ontam com mais de 150
parceiros, todos recomendados por famílias, e
com empresas que se registam diariamente na
comunidade. No sítio da Pumpkin, mais de 70
empresas oferecem festas de aniversário
temáticas, mais de 60 têm actividades e campos
de férias para o Verão, mais de 30 prestam
serviços de "baby-sitting" e outras 30 apoiam a
preparação e recuperação do parto. Até
Setembro, a plataforma vai manter-se gratuita
para os fornecedores. "Aqui é que vamos testar
até que ponto os fornecedores querem estar
envolvidos ou não", diz Mariana Pessoa.
Quando lançaram o sítio foram convidados pela Beta-i para falarem do seu projecto num dos eventos.
Gostaram tanto que resolveram participar no Beta-Start. "Serviu para nos focarmos nas coisas
correctas e para ter mais ideias para este projecto."
A Pumpkin é a primeira e única empresa incubada na Beta-i. Já contrataram duas colaboradoras: uma
trabalha na incubadora e outra no Porto. A ideia era começar pela área da grande Lisboa, mas o
objectivo sempre foi cobrir todo o país. "No Porto, temos vários fornecedores e alguns trabalham várias
regiões. Temos alguns palhaços que não importa onde as pessoas estão, se forem contratados, eles
deslocam-se", diz Frank, o holandês que conquistou o coração de Mariana. Lisboa era o sítio ideal para
começarem. Tiveram logo contacto com várias empresas que se mostraram interessadas em estarem
inscritas na plataforma e "era importante para nós conhecer os fornecedores".
A empresa abriu actividade em Janeiro de 2010 e é financiada pelo QREN. "Nesta altura, a Beta-i não
existia, existia o Beta-e (de "entrepreneurs"), um grupo de pessoas que começava a focar-se em ideias
e a ajudá-las a realizarem-se, onde estava um amigo meu", fiz Frank. Enquanto a Beta-e esteve a seu
lado na elaboração do plano de negócios, a Beta-i ajudou a conseguirem apoios em aplicações que
precisavam para desenvolver o sítio. C omeçaram com 20 fornecedores e já chegaram aos 200. O
próximo passo é activar uma base de dados de mil empresas a quem querem abordar os serviços da
Pumpkin. Todo o processo de marketing da empresa tem sido feito internamente e nas redes sociais.
Os fornecedores começam a colocar eventos e notícias no sítio, numa espécie de "Facebook"
especializado, para que todos tenham oportunidade de promover as suas actividades.

Frank explica que a internet é uma área com potencial gigantesco, sobretudo, porque é escalável e
transportável. Por isso, a Pumpkin já está em português e inglês. A primeira nação a conhecer a
abóbora vai ser Espanha. C omo projecto piloto, vão iniciar-se com as comunidades de expatriados.
Depois, Inglaterra, o país onde se conheceram, trabalharam, apaixonaram, casaram e de onde Mariana
Pessoa só regressou um mês antes do nascimento da primeira filha. "Pensámos que um mercado como
o brasileiro, por exemplo, pode ter interesse, até porque já temos a plataforma em português e tenho
milhares de amigos no Facebook que são prestadores de serviços a famílias no Brasil", adianta.
"Portugal é um mercado excelente para testar. Se funcionar, não há limites", diz Frank. No início de
2012, avançam para Espanha.

