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Que tal proporcionar um dia de 
brincadeira   
“como antigamente”? Onde pudéssemos entrar em um mundo  

do faz de contas, cheio de encantamentos  
e sonhos, onde o eletrônico é esquecido e a 
criança torna-se o protagonista da historia? 
 
Aqui brincamos descalços, mexemos com 
tinta, inventamos personagens, dançamos 
valsa, tango, rock, brincamos de mimica,        

 esconde-esconde e comemos  
 pique nique com muitos sabores....  

 
 O bacana aqui é que todos os 
 convidados participam, adultos e 
           crianças. Um Espeço para 
           verdadeiramente  
  sermos criança! 
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Com quem? 
O Espaço das Crianças é um lugar mágico, seguro 
e encantador,  exclusivamente desenhado  para 
atender crianças em shoppings centers. Atendemos 
em media 5 mil crianças ao mês nas lojas e 200 em 
festas de aniversários ou eventos que fazemos fora 
das lojas. 
 
Dentro do nosso buisness, hoje trabalhamos com 5 
frentes que garantem um publico cativo para o 
shopping: parcerias com empresas dentro do 
próprio shopping ou arredores; serviço de Buffet 
para festas de aniversario; uma programação 
diferente mensal com personagens interativos; 
pacotes mensais para crianças frequentadoras do 
shopping e um serviço de after school onde as 
crianças fazem aulas complementares do programa 
da escola como inglês, artes ou a própria lição de 
casa. 
Nosso intuito é trazer a família e virarmos o parceiro 
numero 1 do Shopping! 
 
 



Linha do Tempo 

Início das operações 
em dez/11 

Abertura da loja do Aeroporto 
internacional de são Paulo 

Consolidação da 1ª Loja 
no Shopping ibirapuera 
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Fechamento da loja do 
Aeroporto internacional de 
são Paulo 

2012 2013 2014 2015 2016 

1.461 
 

2017 

Faturamento SP Market + Ibirapuera (em R$ mil) 

612 
795 1.394 

1.400 
1.428 
 



C r i a n ç a s 
Atendidas 

25814 27827 

44923 45511 
40539 

43913 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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Visão  
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Missão  
Ser excelência e referencia  em 
atendimento e prestação de 
serviços em recreação infantil. 

Nossa missão é proporcionar felicidade 
através do resgate de brincadeiras 
lúdicas, interativas e espontâneas. 



Valores da Empresa 
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Cliente feliz 
O Espaço das Crianças esta voltado para proporcionar 
felicidade. Através de um serviço excelente com respeito, 
ética e cuidado individual despertamos uma experiência 
em loja emocionante e construímos uma longa relação de 
fidelidade. 
 
Colaborador feliz 
Desenvolver sensibilidade, conhecimento dos 
profissionais de cada fase da criança e motiva-los para 
assumir desafios, atitudes encantadoras e crescimento 
pessoal é o nosso objetivo.  
Queremos que os nossos colaboradores sejam 
envolvidos e orgulhosos de participarem de nossa 
história. 
 
Empresa solida 
Estamos comprometidos com o crescimento de uma 
sociedade justa, humana e saudável por isso 
incentivamos  os nossos pequenos  a respeitar o planeta . 
Alcançamos os nossos resultados  com foco nas 
estratégias, determinação, disciplina e  com respeito aos 
nossos parceiros porque simplesmente  somos 
apaixonados o que fazemos 



Público-alvo 
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Crianças com 2 a 10 anos de 

idade, cujos pais exigem um 

serviço de conveniência, a fim 

de ir às compras, ir trabalhar, ir 

ao cabeleireiro, ir ao cinema, ao 

supermercado ou apenas 

relaxar 



Nosso espaço oferece.... 
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•  Funcionários qualificados com cursos de 1º socorros 
•  Monitoramento ao vivo, as imagens são 

armazenadas por 2 meses. 
•  Seguro Porto Seguro com cobertura de R

$100.000,00  
(cem mil reais) de Responsabilidade Civil; 
•  Layout do balcão de entrada que fecha de ponta a 

ponta a circulação da loja 
•  A Segurança por estarmos dentro do shopping; 
•  Ambulatório do próprio shopping; 
•  Banheiro privativo; 
•  Espaço para leitura e jogos  
•  Piscina de bolinhas; 
•  Casinha com cozinha cenográfica; 
•  Brinquedão; 
•  Parede de imãs; 
•  Espaço para oficinas; 
•  Lousa; 
•  Quintal onde acontece todas as brincadeiras e 

gincanas 
•  Espaço baby para os pequenininhos 
•  Camarim maluco 

 



Atividades  
 
Os profissionais do Espaço das Crianças 
estão sempre antenados para  
desenvolver novas atividades 
para que as crianças possam voltar e 
encontrar novidades . 

•  Amassar e modelar 
•  Brincadeiras de roda   
•  Pirata e mocinha 
•  Tela coletiva  
•  Pintura no rosto 
•  Pular corda 
•  Máscara de princesa/dragão.  
•  Mosaico maluco  
•  Caça ao tesouro 
•  Corrida de saco Al

gu
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Aniversários  
Nosso espaço esta equipado para oferecer 
festas de aniversários ou qualquer evento 
para crianças. 
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Piquenique  
Muito mais do que brincar, nos 
preocupamos com a saúde e o 
bem-estar das crianças.  
 
Todos os dias oferecemos um 
piquenique em horários fixos, 
com um lanchinho saudável 
 e nutritivo. 

Nosso cardápio 
•  fruta da estação 
•  pacotinho de cookie integral 
•  pacote de biscoito de polvilho 
•  suco   
•  gelatina 
•  pão integral com queijo 
•  pão de queijo 
•  pipoca 
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Dados Lojas próprias 

Loja Shopping SP Market 
Inauguração: Dez/2011 

Tamanho: 135 m2 
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Dados Lojas próprias 

Loja Shopping Ibirapuera 
Inauguração: Dez/2013 

Tamanho: 55 m2 
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MAPA 
 

Expansão 2019 
Shoppings Centers 
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www.espacodascriancas.com.br 

Shopping Ibirapuera e Shopping Sp Market 
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