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+ Compositor  / Diretor / Produtor / Bacharel em Direito
/  Artists Manager + 

26 anos - gaúcho, natural de Erechim - RS

DRT 15318/RS 

Quem é Gab
Vivan?
Musico e Ator. Gab é um artista
de mão cheia que impressiona
por onde passa. +



É a rede onde Gab é mais presente.
Onde o artista mostra o seu dia a dia e
interage com o público através de
stories, posts e videos. Com parcerias
de marcas e empresas Gab é uma ótima
vitrine para o público tanto jovem
quanto adulto.

12.000 Mil  Seguidores

A plataforma onde Gab mostra os
bastidores de suas produções,
videoclipes, conversas, entrevistas,
shows, shows acústicos e materiais de
atuação.

1.000 Mil Inscritos 

O twitter é a rede favorita de Gab. É a
rede onde expressa sua opinião e gera
engajamento com seu público. Além dos
memes e das noticias instantâneas do
mundo.

1.200 Seguidores 

Redes sociais &
engajamento

Gab Vivan está presente em todas as redes
sociais. Com o seu carisma único, é por lá
que conquista novos públicos, cria
conteúdo, interage com fãs e gera
engajamento.

Devido a diferente entrega da
plataforma por algoritmos Gab optou
por dividir seu público em dois perfis:
página e perfil pessoal. Por ter um
carisma único que agrada tanto jovens
quanto adultos, encontrou assim um
modo de interagir com seu público
jovem e  40+. 

2.000 mll curtidas 

@gab.vivan @gaabvivan @gab.vivanGab Vivan
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Primeiras
impressões
e números
Ao lançar-se em carreira solo,
Gab Vivan teve uma ótima
aceitação do público. Com
letras cativantes e ritmo
envolvente Gab vem cada vez
mais conquistando o público.

"MADE FOR EACH OTHER" foi
o single de 2020. O POP em
inglês composto por Gab e
produzido pelo Dj e produtor
Vaid Deez da Bielorrússia, fez
o artista lançar-se no cenário
pop-inglês e levar seu nome
para dentro do mercado
internacional. 

"TOMA LÁ DA CÁ"  foi o
primeiro single da carreira
solo de Gab, atingindo a
marca de 43 mil plays nas
plataformas. Pop-funk leve,
teve grande aceitação e
destaque nas rádios e
emissoras de TV do Rio
Grande do Sul.
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O EP gravado em São Paulo-SP em maio de
2021, surgiu da vontade do artista criar um
movimento unindo as pessoas. Daí o nome
"Nós por Nós e por todos". O Extended Play
vem com 3 faixas que conversam entre si e

levam o ouvinte a uma experiência única
através da reflexão do mundo atual.

EP 
Nós por Nós e por Todos "Ao compor estas músicas na

quarentena, procurei levar os
ouvintes, que se permitissem, a
imaginar um novo mundo. Um
lugar onde houvesse união e

paz.  É a minha reflexão de um
mundo pós pandêmico."

 

NÓS POR NÓS E POR TODOS

RENASCER

COR



Quem é o público de Gab?
O público de Gab é bastante diverso, agradando todos os gêneros e todas as idades. Está mais

presente no público jovem devido ao seu estilo musical e vínculo de geração, mas não se atém a
isso, tanto que 7% da sua música é consumida por um público 45+.

Mulher

Homem

Não - Binário

Não Especificado

Gênero Idade

*Spotify Data / 2021

2020



Nos fones & nas telas 

Gab iniciou sua carreira no
teatro aos 5 anos,
descobriu seu talento
para a música e hoje
trabalha em ambos nichos
artísticos.

TEATRO

Em 2001, aos 5 anos,  Gab iniciou sua
caminhada no teatro e desde então
segue em atividade nos palcos, agora
trabalhando com a peça "Deixa eu te
contar?" produzido pela sua própria
companhia. 

TV

O média-metragem "Notas Abissais"
gravado em 2019-20 foi o primeiro
trabalho de Gab nas telas do
streaming.

CINEMA

As primeiras oportunidades surgiram
com o longa "Sonho Conquista e
Glória do diretor Osnei de Lima"



Em 2022 Gabriel Vivan foi selecionado para o
elenco da superprodução "Reis" da emissora

Record

Seu personagem será
Rei Davi na fase jóvem,
que será interpretada

seguidamente por Cirillo
Luna

A novela conta com um
elenco de peso com

nomes de Eduardo Porto,
Alex Morenno, Anselmo
Vasconcelos,  Sthefany

Brito e outros

É a primeira novela de
Gabriel e tem data de

estreia  prevista para o
primeiro semestre de

2022

"É um desafio incrível
que estou ansioso para

trabalhar"



Gab conta com mais de 70 shows em seu
currículo. Somando todo seu trabalho com
bandas e autoral, Gab planeja novos
horizontes no pós pandemia. Com o
lançamento do seu primeiro EP em 2021 e
com os mais de 6 lançamentos previstos
para 2022, o artista programa o retorno
aos palcos junto de uma banda para
impressionar em um show com suas
novas músicas.

AO VIVO



Arte pela Arte
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Estilo sonoro e
influências
Gab tem um estilo de som bastante único. Gostando de misturar tudo
que lhe agrada, do pop ao blues, do rock ao funk... o artista tem
muitas referências, sendo classificado como Indie / pop - rock / pop
leve e  mpb. Identificando elementos em todas as músicas, Gab
entende que é capaz de criar um som único por ter um leque bastante
aguçado em seu repertório. 

Referencias nacionais:
- Skank
- Lagum
- Tiago Iorc
- Vitor Kley
- Fresno
- Emicida
- Alok
- Duda Beat

Referências internacionais:
- Amy Whinehouse
- Panic! at the Disco
- Justin Bieber
- Matt Maeson 
- Imagine Dragons
- Twenty One Pilots
- Kaleo
- Shawn Mendes

Por ser fluente em
inglês, Gab compõe e se
comunica com seus fãs
do mundo todo. 
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Imprensa 
Gab é sempre pauta quando se trata da cena
artística do Rio Grande do Sul. Tendo um trabalho
constante e sempre em atividade, o artista está
sempre mostrando seu trabalho em rádios,
emissoras de televisão e programas online. 
Por saber falar de tudo e ser muito carismático,
frequentemente  é convidado para participar de
programas esportivos, telejornais e eventos. 

A matéria conta sobre o convite
que Gab recebeu em 2009 para
participar de um teste para o
filme de Xuxa Meneghel nos
estúdios projac da Rede Globo.

A matéria do Jornal Bom Dia de
Erechim, contando sobre os
lançamentos de Gab durante a
quarentena, contando um pouco
sobre sua caminhada e os
planos para o futuro. 

Em 2018 Gab fez inúmeros
shows de grande porte no
município. Seu nome repercutiu
pela região e foi motivo de
matérias até meados de 2019. 



VIDA,
PESSOAL 
CARREIRA

&&

VIDA,
PESSOAL 
CARREIRA

Gab consegue separar perfeitamente a sua vida pessoal da
profissional. 

Gosta de praticar esportes como futebol, corrida e academia
também ama assistir filmes, séries e peças de teatro. Anda
sempre acompanhado de uma cuia de chimarrão e do violão
e adora passar o tempo com os amigos e a família. 

"Eu tenho a sorte do meu lazer, ser também o meu trabalho" 



Assessoria de 
Imprensa

A assessoria de Gab é feita pela equipe do
próprio artista através dos contatos: 

gabevsoares@gmail.com

Contato para shows, casting, entrevistas, agências, emissoras e
parceiros.
Ficaremos felizes em lhes atender. 

(54) 99912-2233

www.gabvivan.com



Siga Gab Vivan
nas redes
sociais

@ g a b . v i v a n

@ g a b . v i v a n

@ g a a b v i v a n

g a b  v i v a n


