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VISÃO 
 
aonde quero chegar 
Paulo GabrielEu sou nada mais do que uma somatória de minhas crenças, de meus 
valores, de minhas experiências, associados e codificados em meus hábitos, por isso 
cultivo a intensidade e a veracidade nas minhas ações, esse sou eu 
 

MISSÃO 
 
como vou chegar lá 
Paulo Gabriel Fazer da minha arte mais que um meio de expressão particular, mas sim 
um veículo, aonde a minha capacidade de atuação reverbere para o mercado brasileiro 
e Latino-Americano como sendo uma interpretação de qualidade, com técnica e 
criatividade, e que assim eu crie uma imagem artística com a capacidade de estar 
atrelada a projetos culturais renomados e ao entretenimento de qualidade e que 
também seja capaz de criar condições de angariar projetos por conta própria. Fortalecer 
no artista o conceito de que devemos ser artistas empreendedores 
 

VALORES 
são a somatória dos meus valores, crenças e princípios e que juntos determinam quem 
sou eu 
Paulo Gabriel Sou Artista-Empreendedor: sou eu que crio o meu futuro, através de um 
presente planejado e calçado em metas. 
 
Tenho Espírito mão na massa: não espero, vou e faço acontecer. Quanto mais eu me 
entrego a um trabalho mais isso reflete na minha atuação, luto pelo projeto e assim 
sinto-o como parte da minha pessoa e isso me afeta de forma positiva no meu 
emocional. 
 
Amo a Criatividade e Inovação: para mim o novo me encanta, me seduz. Minha cabeça 
fervilha para reinventar o que já existe. O criar da criança que habita em mim faz com 
que eu leve para meus trabalhos um repertório imaginativo para inúmeras 
possibilidades trazendo sempre uma nova ótica sobre o mesmo. 
 
Primo pela Ética, Profissionalismo e pelo Respeito: eu serei lembrado pelo que faço e 
como faço, portanto procuro fazer-lo bem feito, na minha totalidade, sempre pensando 
no todo e nos demais envolvidos. 
 
Acredito no Aperfeiçoamento Global e Constante: para me tornar um artista com ‘’A’’ 
maiúsculo, sempre estarei em processo de aprendizado, não existe o estar pronto para 
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mim, estarei sempre em processo evolutivo em diversas áreas, que convergem para me 
tornar uma pessoa melhor e com isso um artista mais profundo. 


