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informe publicitário

profissional

Gabriel Zuanon e Filipe Arnosti Neves 

criaram o escritório ZN Arquitetos 

em 2014, concretizando um sonho 

profissional antigo, desde os tempos da 

faculdade, a Unesp de Bauru. 

Depois de formado, Filipe trabalhou 

durante um período em um escritório 

em Los Angeles (EUA) e depois com a 

experiência no exterior, mudou-se para 

São Paulo. Durante 8 anos na capital, 

desenvolveu projetos de torres comer-

ciais, residenciais, e coordenou equipes 

de projeto.

No mesmo período, Gabriel Zuanon 

construiu sua carreira como arquiteto 

autônomo em Araraquara, desenvol-

vendo uma extensa carta de projetos na 

cidade e região, sendo em sua maioria, 

projetos residenciais. 

ZN Arquitetos

serviço
Av. Professor Augusto Cezar, 979
Centro - Araraquara 
Telefone - 16 3357.4285
contato@znarquitetos.com.br
www.znarquitetos.com.br

Criatividade e
Fotos João Moura e Davi Rosa

escritório ZN Arquite-
tos, dos profissionais 
Gabriel Zuanon e Filipe 
Neves, atua em todas as 

escalas de projetos – interiores, pro-
jetos residenciais e comerciais – ten-
do como principal objetivo garantir 
ao cliente criatividade, qualidade, 

competência e pontualidade da 
obra. Além de oferecer toda a parte 
técnica do projeto, acompanhamen-
to da obra e assessoria na escolha 
dos acabamentos, o escritório reúne 
diferenciais na elaboração de proje-
tos arquitetônicos completos. 

Um deles é a produção de ima-
gens em 3D, uma ferramenta que 
permite a visualização do projeto de 
forma bem realista. Os arquitetos do 
ZN criam os projetos a partir do zero 

e o transformam em uma maquete 
eletrônica, da qual geram imagens 
ambientadas, inclusive com elemen-
tos de decoração. Com a visualização 
antecipada do projeto, os arquitetos 
têm a facilidade de levar o arquivo di-
gital direto para o canteiro de obras, 
somando esforços com os parceiros 
do meio da construção civil. 

É conhecimento e experiência 
projetados numa linguagem bem 
contemporânea. Vá conferir.  
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