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Beethoven supostamente disse que ninguém deveria barganhar

com um artista. Ele estava apenas parcialmente certo. Ninguém

deveria barganhar com um artista de forma alguma, de maneira

suave ou dura, ponto final. No mundo da propriedade intelectual,

listas de preços só existem como uma exceção. Catálogos de

companhias de distribuidores de filmes e agentes de vendas

globais incluem apenas os títulos; os preços são negociados

individualmente. Ao agendar uma exibição de cópias e direitos de

compensação para a exibição pública de filmes, como um

programador de filmes, você sempre sabe identificar se está

negociando diretamente um pobre indivíduo ou uma rica

empresa.

Se você está negociando diretamente com artistas vivos, sempre

escute atentamente ao que eles têm a dizer. Então, você aceita a

oferta deles ou - se você realmente não tem como adquirir -

educadamente decline, talvez esperando que o próprio artista

modifique o valor. Não existe nada mais humilhante que impor o

seu baixo valor ao trabalho de alguém, dizendo a eles o quão
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menos eles valem aos seus olhos comparado com os do próprio

artista.

Se o artista é muito humilde ou muito polido para dizer seu valor

(ou talvez muito honrado que o trabalho dele seja exibido na sua

iminente instituição ou nem pensa em ser pago para tal) então

você precisa lembrá-lo de que você não tem intenção em

explorá-lo e ofereça o quanto você puder - quer dizer, o quanto

você possa pagar por exibição, numa média.

Se o seu gerenciamento (estatal ou privado) não garante

orçamento para pagamentos de exibições e ainda espera que você

organize exibições, você deve fazer tudo em seu poder para

remediar a situação ou iniciar uma greve. Nunca use o fato de

você ser explorado para explorar os outros.

Se você está, contudo, lidando com grandes agentes de vendas em

escala nacional ou global, que representam grandes estúdios

cinematográficos nacionais ou privados, que vendem em seu

catálogo milhares de trabalhos, na maioria de artistas já falecidos

e que buscam ganhar dinheiro só por ganhar dinheiro, então você

não tem desculpas para não barganhar. E quando você fizer, seja

muito cuidadoso para nunca revelar seus planos, ao menos não

voluntariamente. Muitos programadores inexperientes cometem

esse erro e orgulhosos revelam seus “oh-tão-importantes”

planos de programação ao profissional de negócios

desinteressado que representa a grande agência.

Programadores inexperientes admitem sem rodeios que eles

precisam exibir essa ou aquela Obra-prima ou Clássico Atemporal

pois eles estão organizando uma retrospectiva completa do

Mestre, ou uma série exaustiva lidando precisamente com o tema

do Clássico Atemporal. Eles dizem que é essencial para eles

adquirir essa Obra-prima ou aquele Clássico Atemporal porque

eles são uma instituição séria que ama filmes (apenas, por favor
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entenda, um pouco subfinanciada), e porque o programa de

filmes deles tende a ser o mais completo possível.

Eles dizem isso com a esperança genuína de que o profissional de

negócios, consciente do brilhantismo da programação, irá

entender e dar a eles um generoso desconto ou ainda deixá-los

exibirem a Obra-prima ou o Clássico Atemporal do catálogo da

agência gratuitamente.

Os nossos inexperientes programadores cinematográficos estão,

é claro, completamente equivocados. O profissional de negócios

não poderia se preocupar menos e não iria dar a eles um desconto.

Muito pelo contrário: agora que o profissional sabe que a

Obra-prima está para ser exibida como parte de uma

retrospectiva completa do tal Mestre, e que o tal Clássico

Atemporal é essencial para a série, ele também sabe que o

programador inexperiente simplesmente não tem como não

exibi-la.

Ao revelar os seus planos, o programador inexperiente

instantaneamente perdeu todo o seu poder de barganha e acabará

pagando exatamente a quantia que o profissional de negócios

demandará. Normalmente muito.

O que os programadores devem fazer, ao invés disso, não é

apenas não revelar seus planos por completo para o profissional,

mas fingir um certo desinteresse ao questionar sobre alguma

obra. Quando confrontado com o puro interesse do capital, reter

informação se torna moralmente justificável, até mesmo

moralmente obrigatório.

Você deve chegar ao burocrata dizendo algo como essa frase: nós

estamos considerando vagamente uma exibição de tal obra em

algum momento no futuro, e por isso estamos curiosos sobre as

suas expectativas financeiras. Se a resposta não for a que você
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espera, ou você não tem como pagar e você tem tempo suficiente,

você deve simplesmente deixar de lado e dar o fora.

Em muitos casos como esse, o profissional irá atrás de você e irá

reduzir o preço ele mesmo. De qualquer forma, você pode

continuar fingindo um certo desinteresse e ver se consegue

diminuir o cachê ainda mais. O profissional tem uma lógica

simples, no fim ele irá sempre preferir ganhar algo do que nada,

com medo de que você realmente irá dar as costas e deixar ele

sem a coisa que ele mais busca: um acordo.
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