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Relatório de gestão apresenta informações, dados e depoimentos sobre o projeto 

“arte mais em conta” referente ao ano base de 2019/2020 (abril/2019 a mar-

ço/2020).  

 

“Arte mais em conta” é a monetização e venda da minha própria produção artística 

tendo como parâmetro os meus gastos mensais de subsistência. Dessa forma, colo-

quei em minhas redes sociais todas as contas que recebi mensalmente e precifiquei 

as obras no valor exato de cada conta.  

 

Essa e as futuras publicações inseridas dentro do projeto visam tornar pública e 

transparente as relações comerciais e de gestão de uma carreira artística ainda em 

construção. Divulgando os apoiadores e parceiros dessa trajetória. Além de um meio 

para impulsionar novos investidores. 

 

Relatório de gestão coloca-se como uma publicação de duas maneiras:  online e gra-

tuita;  impressa e precificada.   

 

Boa leitura.  
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Apresentar a estrutura do projeto “arte mais em conta” através de dados, gráficos e 

números relativos aos meses do ano base.  

 

Tornar público as relações comerciais  e de gestão da carreira artística, referencian-

do seus apoiadores caso não seja pedido o anonimato.  

 

Realização de um histórico econômico e profissional a partir dos proveitos adquiri-

dos no projeto.  

 

Projeções de metas para o próximo ano base.  

 

Construção de um modelo de gestão e transparência para os apoiadores e investido-

res dos projetos. 

 

Impulsionar  futuros  investimentos em decorrência da excelência no gerenciamento 

e prospecção de resultados.  
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Antonio Gonzaga Amador é Mestre em Estudos Contemporâneos das Artes PPGCA/

UFF. Graduado em Pintura EBA/UFRJ.  Artista visual com interesse em práticas pro-

cessuais e performáticas que pensem o estudo do corpo e a criação de metodologias 

de comportamento e rotinas.  

 

Inicia o projeto “arte mais em conta” no mês de abril de 2018 com o objetivo de gerar 

uma circulação econômica de sua produção e viabilizar a construção de uma carreira 

sustentável.  

 

Através do projeto foi possível:  

Realizar 2 exposições individuais  

Participar de  6 exposições coletivas  

Participar de 1 banca de Trabalho de conclusão de curso  

Aprovação em processo seletivo para o Doutorado em Artes da Cena/UFRJ 
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O projeto é estruturado de maneira mensal.  

 

São reunidas todas as contas a serem pagas no mês e vincula-se uma produção artís-

tica com cada conta.  

 

O método de vinculação “conta-obra” segue relações subjetivas pessoais, possuído a 

única característica objetiva a formula: Quanto maior o valor da conta, maior foi a 

produção física/intelectual/conceito do trabalho.  
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Construída a montagem “conta-obra”, cada uma é publicada nas redes sociais, face-

book e Instagram, com a seguinte mensagem. 

Projeto “Arte mais em conta” 

(OFERTA VÁLIDA ATÉ  xx/xx/xxxx) 

O projeto é a monetização e venda da minha própria produção artística tendo como parâmetro os meus gastos 

mensais de subsistência. Assim, coloco aqui nas minhas redes sociais todas as contas que recebo mensalmente e 

precifico as obras no valor exato de cada conta. O objetivo é a venda do trabalho. 

REGRAS:  

1 – O preço de venda só é válido até a data de vencimento da conta ligada à obra de arte. Após a data, a oferta 

acaba.  

2 – O valor a ser pago pela obra é o exato da conta vinculada a ela.  

3 – Caso queira comprar, entrar em contato direto comigo, por mensagem privada. 

 

Também são inseridos dados técnicos relativos as obras como título, ano, materiais, 

dimensões e texto sobre os trabalhos.  
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Geral - Ano Base 2019/2020 
 

Número de obras vendidas: 14  

Média de 1,16 obras por mês. 

 
  

Valor Total vendido em reais: 1296,25 

Média de 108,02 por mês.  
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Abril/2019 Maio/2019 

Valor das vendas: 0 

De um total de 1596,62  

Alcance de 0%  
de investimento. 

 

Contas vendidas: 0 

De um total de 6 

Alcance de 0% 

De investimento 

Valor das vendas: 208,04 

De um total de 1230,94  

Alcance de 16,9%  
de investimento. 

 

Contas vendidas: 2 

De um total de 6 

Alcance de 33,3% 

De investimento 
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Junho/2019 Julho/2019 

Valor das vendas: 0 

De um total de 1456,61  

Alcance de 0%  
de investimento. 

 

Contas vendidas: 0 

De um total de 6 

Alcance de 0% 

de investimento 

Valor das vendas: 96,21 

De um total de 1331,67  

Alcance de 7,2%  
de investimento. 

 

Contas vendidas: 1 

De um total de 6 

Alcance de 16,7% 

de investimento 
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Agosto/2019 Setembro*/2019 

Valor das vendas: 356,57 

De um total de 1250,98  

Alcance de 28,5%  
de investimento. 

 

Contas vendidas: 4 

De um total de 6 

Alcance de 66,7% 

de investimento 

Valor das vendas: 55,90 

De um total de 1253,86  

Alcance de 4,5%  
de investimento. 

 

Contas vendidas: 1 

De um total de 7 

Alcance de 14,3% 

de investimento 

*Inserção de uma conta mensal dentro dos custos, devido a nova  

natureza de trabalho do artista.  
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Outubro/2019 Novembro/2019 

Valor das vendas: 0 

De um total de 1488,34  

Alcance de 0%  
de investimento. 

 

Contas vendidas: 0 

De um total de 7 

Alcance de 0% 

de investimento 

Valor das vendas: 84,18 

De um total de 1037,56  

Alcance de 8,1%  
de investimento. 

 

Contas vendidas: 1 

De um total de 7 

Alcance de 14,3% 

de investimento 
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Dezembro/2019 Janeiro/2020 

Valor das vendas: 98,72 

De um total de 1150,99  

Alcance de 8,6%  
de investimento. 

 

Contas vendidas: 2 

De um total de 7 

Alcance de 28,6% 

de investimento 

Valor das vendas: 0 

De um total de 1182,63  

Alcance de 0%  
de investimento. 

 

Contas vendidas: 0 

De um total de 7 

Alcance de 0% 

de investimento 
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Fevereiro/2020 Março/2020 

Valor das vendas: 297,66 

De um total de 1275,26  

Alcance de 23,3%  
de investimento. 

 

Contas vendidas: 2 

De um total de 7 

Alcance de 28,6% 

de investimento 

Valor das vendas: 98,97 

De um total de 1185,91  

Alcance de 8,3%  
de investimento. 

 

Contas vendidas: 1 

De um total de 7 

Alcance de 14,3% 

de investimento 
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Comprei o seu trabalho porque gosto de você e do que você produz. Acho legal ter traba-

lhos de amigues artistas porque posso colocar eles perto de mim e no meu ateliê e isso 

me inspira a trabalhar também. Acho que ver outros trabalhos enquanto trabalhamos é 

um modo de dialogar. Gosto de ver os desenhos dos pâncreas porque também penso em 

sistema digestivo e processamento biológico. Quando compro ou ganho trabalhos de 

amigues, os coloco juntos em “exposição” perto dos meus.  

Mônica Coster, artista. 
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Eu conheci o Antônio há uns cinco anos durante uma exposição no Museu Nacional 

de Belas Artes, aqui no Rio, e desde então tento acompanhar assiduamente seu 

trabalho. Assim que vi o projeto Arte mais em conta eu adorei. Achei não só uma 

iniciativa bastante criativa, como uma resposta às dinâmicas comercias do merca-

do de arte. No entanto, e desculpe a sinceridade, me deu uma certa tristeza. Se de 

uma forma colocava a boa arte acessível a quem não tinha dinheiro para comprar 

numa galeria, por outro lado me pareceu um instrumento comercial que visava a 

sobrevivência do artista. Comecei a me perguntar se aqueles trabalhos (só) valiam 

a quantidade de grana cobrada naquelas faturas básicas à vida de qualquer um ou 

se era apenas uma brincadeira para viabilizar a ideia do projeto. Cheguei a me ver 

preocupado com a venda de alguns trabalhos quando estavam na véspera da qui-

tação da equivalente fatura. Comecei a me perguntar se determinado trabalho va-

lia a luz que ele gastava no mês, o aluguel de onde morava, o gás que ele usava pa-

ra cozinhar. E eu me dizia: vale mais do que isso! E torcia muito para que ele não 

precisasse daquela grana para viver. Caí nessa armadilha romântica, acadêmica, 

do artista que cria para literalmente viver. Foi meio cruel, mas eu sou ingênuo as-

sim mesmo e gosto de ser. Enfim, nunca soube (e acho que nem quero saber) as 

verdadeiras motivações. Assim como suas performances, tudo pode ser apenas um 

jogo de cena onde artista vira personagem cuja história se confunde com a do ar-

tista. Ou não.  

Álvaro Figueiredo. Publicitário e artista visual.  
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Coleciono há anos e francamente as feiras de arte hoje, digo, pré pandemia me dei-

xavam deveras entediado. Pensar que já fui assiduo da ponte aérea Basel – Nova 

York, que perda de tempo. Os traslados, brindar uma nova aquisição com os amigos 

em nem sei mais qual feira, a paparicação dos galeristas, é muito cansativo. Tudo 

isso para capitalizar sobre o trabalho do artista? Isso já me deu tanto trabalho. Não 

mais. Prefiro comprar direto do Amador, e coleciono principalmente os trabalhos 

que tenham um vestígio do suor do artista, do esforço da mão, do tempo emprega-

do. A transação é mais transparente e assume o neoliberalismo dos muitos modos 

do fazer do meio da arte. Aquela arte brasileira considerada mais comercial há 

tempos anda muito autorreferente e os trabalhos nas paredes daqui de casa já não 

fazem mais sentido algum, não vejo o trabalho desses trabalhos, me entendem? 

Agora as feiras querem me empurrar para o marketplace dos online viewing room, 

me recuso. Prefiro acessar via Instagram, uma plataforma que me é familiar e pagar 

por boleto, seguro e rastreável. Agradeço o espaço para essa devolutiva, e para-

béns pelo serviço tão profissional de ponta-a-ponta.  

Colecionador anônimo.  
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Com base nas informações reunidas durante todo o ano do pro-

jeto e organizadas nestes relatório, faz-se necessário a indica-

ção de projeções e metas para o próximo ano-base. O objetivo é 

estabelecer um plano de ação, focado na alta performance pro-

fissional, com fim de alcançar novos parâmetros em relação ao 

ano anterior.  

Aumentar o número de exposições realizadas, 10 ou mais. 

Atingir o número de 15 obras vendidas / contas pagas.  

Alcançar um valor mínimo de 1500,00 vendido no próximo 

ano-base.  
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Dados projetados para o Ano-base 2019-2020 

Aumentar o número de exposições realizadas, 12 ou mais. 

Atingir o número de 15 obras vendidas / contas pagas.  

Alcançar um valor mínimo de 2000,00 vendido no próximo ano-base.  

Aumentar o espectro de alcance para novos investidores no projeto.  

 

Dados alcançados no Ano-base 2019-2020 

Exposições Realizadas:  8 

Obras vendidas/contas pagas:  14 

Valor alcançado em vendas: 1296,25 
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