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Depois de cinco anos no mesmo endereço, agência Bullet de marketing promocional moderniza 
sua sede. 
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Entrada da Bullet: piso de vidro com adesivo em formato ampliado do logotipo da empresa para receber clientes 
    
 
Nem sempre é preciso o pretexto de uma mudança de endereço para se decidir atualizar as 
instalações de uma empresa. Depois de cinco anos funcionando no bairro paulistano da Vila 
Olímpia, a agência de promoção Bullet chamou a arquiteta Lia Carbonari para realizar mudanças 
no ambiente concebido à época da transferência para o atual imóvel.  
  
"Estávamos fazendo as mudanças aos poucos. Mas vimos que seria importante atualizar algumas 
outras necessidades da empresa", diz a arquiteta. Depois de uma pitada aqui outra ali, o 
resultado: repaginação geral. 
 
  

 

Sala de reuniões: com novo projeto de iluminação e parede retrátil, o espaço é agora disputado pelos funcionários 
   
  
Expor mais o logotipo (um alvo vermelho) era um ponto de concordância entre o presidente 
Eugênio Figueiredo e a diretora de criação e arte, Graziella Fraccaroli, que coordenou o novo 
layout. "Não quisemos espalhar alvos pela agência inteira, seria repetitivo. Fizemos na recepção 
um piso de vidro no qual colamos uma película com o alvo e fixamos painéis menores nas 
paredes", diz Lia.  
 
  
 
  
 



A planta do imóvel de 400 m2, semelhante a uma asa-delta, foi um desafio para a arquiteta. No 
centro, fica a recepção. Ao lado está a sala de espera com poltronas e aparadores de madeira, 
onde serão instalados os computadores. Este é o principal exemplo de bom aproveitamento de 
espaço, segundo a arquiteta: "O local nada mais é do que um corredor." 
 

 

Uma das salas destinadas à vice-presidência: divisórias transparentes e persianas para garantir privacidade 
   
 
Se colocasse a sala de reunião em algumas das extremidades do local, o cliente ou visitante teria 
de percorrer todo o escritório até chegar ao ambiente. A solução foi colocar a sala atrás da 
recepção. Com mobiliário branco, cortinas de tecido e madeira, a Bullet ficou aconchegante e 
funcional. Uma parede removível pode ampliar a sala comportando mais pessoas. "Melhoramos a 
iluminação porque é aqui que apresentamos nossos projetos e a luz valoriza o layout. A sala de 
reunião está mais imponente e agora todos querem ficar lá", justifica a diretora Graziella. 
 
 Uma das renovações foi motivada pela dinâmica de trabalho. O vice-presidente de criação e 
atendimento, Mentor Muniz Neto, e o vice-presidente de planejamento e operações, Fernando 
Figueiredo, dividem um mesmo ambiente separados por um living. Em frente à mesa de ambos 
foi instalado uma divisória com vidro e persianas embutidas para que os executivos tivessem mais 
privacidade.  
 
O piso também entrou na lista de modificações. Instalou-se o cerâmico, que pontua a circulação, 
e uma chapa de alumínio, que faz as vezes de tapete na área da diretoria. Também chama a 
atenção a porta pivotante de aço, vidro e madeira que separa os ambientes. "Não encontramos 
nada no mercado que reunisse estes materiais. Resolvemos, então, desenhá-las especialmente 
para a Bullet", afirma Lia. 
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