
(BROOKLYN, NY, ABRIL DE 2015): Tinybop, Inc.,  
o estúdio de criação de aplicativos educacionais premi-
ados para crianças, lançou A Fábrica de Robôs na App 
Store. É o primeiro aplicativo da nova série da Tinybop, 
Brinquedos Digitais, que permite que as crianças projetem 

e construam seus próprios brinquedos virtuais. Esses aplicativos ajudam a 
formar a imaginação.

O fundador da Tinybop, Raul Gutierrez, observa que “os aplicativos nessa 
nova série são brinquedos que ajudam as crianças a criar suas próprias 
histórias. Nos testes que fizemos no estúdio da Tinybop, as crianças con-
taram histórias sobre seus robôs que não poderíamos ter imaginado, e é 
assim que sabemos que estamos fazendo nosso trabalho”.

Inspirado por brinquedos de construção antigos, ele dá às crianças mais de 
50 peças que elas podem usar para construir milhares de robôs diferentes; 
mas isso é apenas o começo. As crianças testam seus robôs em um mundo 
fantástico cheio de obstáculos. Quer seus robôs sobrevivam, quer não, as 
crianças podem reconstruir e testar novamente indefinidamente. 
E as crianças podem salvar e colecionar todos os seus robôs.

A Fábrica de Robôs dá às crianças um playground interativo para despertar 
sua imaginação.

O novo aplicativo da Tinybop, A Fábrica de Robôs, 
ajuda as crianças a imaginar e criar.

A Fábrica de Robôs está disponível em todo o mundo na App Store.
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A Tinybop une designers, engenheiros e artistas para criar brinquedos digi-
tais que encantam, inspiram e educam.

A Tinybop foi fundada em 2012 por Raul Gutierrez, que é pai de dois fil-
hos e tem 20 anos de experiência em artes e tecnologia. A Tinybop é uma 
equipe em crescimento com mais de 20 pessoas.

Para informações mais detalhadas, baixe um kit de imprensa com imagens 
e outros recursos em www.tinybop.com/press. 
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