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Royal Fic

Trata-se do projeto para sede corporativa da 
Royal Fic, distribuidora de combustíveis. Situada em 
Campinas-SP em um conjuntos de galpões comerciais, 
normalmente usados como depósito, o projeto vem 
para atender à reestruturação geral da empresa. 
Dentro de suas premissas e necessidades, o principal 
foi a criação de um espaço agradável que fortalecesse 
as relações pessoais, e que pudesse ocasionar as 
reuniões informais.

A organização espacial que foge do ortogonal e 
agrupa os diferentes setores sem que haja uma clara 
distinção, gera maior variação do uso dos espaços, 
dos fluxos e das relações pessoais. Essas pequenas 
alterações fazem com o que o dia a dia dos funcionários 
seja menos monótono.

O percurso principal, corredor de acesso e 
arquibancada, conduzem os visitantes e funcionários 
para o mezanino, onde estão as salas de reunião, fazendo-
os assim percorrer toda a empresa e compreender sua 
dinâmica e dimensão. A arquibancada é um elemento 
flexível que para além da função de circulação, é um 
lugar em que acontecem reuniões informais, palestras, 
e descanso. 

As áreas de maior controle são delimitas 
por vidros à reflexo do desenho do mezanino, 
ficando assim protegidas tanto horizontal quanto 
verticalmente. 

Foi criado uma copa/cozinha, que atende 
tanto as necessidades de café, quanto permite 
com que os funcionários façam suas refeições ali. 
Nessa área há outra arquibancada que estabelece 
relação com a área externa, sendo este o espaço de 
descanso.

Das intenções que tinham para as relações pessoais e 
das necessidades que transitavam desde uma cafeteira 
à armazenamento de documentos e elevador, o projeto 
se construiu para atender e ser parte da identidade da 
distribuidora. 

royf

área 1.041 m2 

av. cambacica 1200, parque dos resedás
campinas- sp - brasil.
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pespectiva axonométrica s/ esc.
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planta pavimento térreo

planta pavimento superior

perspectiva axonométrica da 
construção das salas de reunião 
pentagonais


