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No dicionário se diz que além de outras coisas também e o mais grave no meu 

entendimento “é um acordo comercial entre empresas, visando à distribuição entre elas 

das cotas de produção e do mercado com a finalidade de determinar os preços e limitar a 

concorrência”. 

 

Coisa feia hein, lá quando vemos no telejornal essas coisas, mas e quando vivenciamos 

isto daí para nós é comum. Por quê? 

 

Porque estamos nos beneficiando e a humanidade tem uma vontade gigantesca de 

benefícios sempre e sempre e em detrimento de outros. Então depois da porta o discurso 

é outro. 

 

Então, com a incapacidade de nossa associação ou então apenas olhando para o 

benefício de donos de concessionárias incompetentes e medrosos fizeram o que todo 

grande líder incapaz faz “arrumar uma forma de proteção de seu reino”, e assim foi 

feito. 

 

Durante uma reunião com os donos das concessionárias e isso não apenas daquela 

marca que representamos aqui na região, mas com todas as outras, um documento de 

que você só pode atender um cliente quando estiver num perímetro previamente 

determinado, ou seja, for de seu ciclo de interesses. 

 

E os demais clientes, os que estão em outro ciclo de interesses? 

 

Bem, estes têm que rezar para que o “dono” de lá seja uma pessoa que imagine que o 

comprador é quem lhe traz frutos e não apenas aquele a quem deve ser explorado. 

 

Mas e se ele não quiser estar por lá? Bem ai eu tenho que lhe virar as costas e dizer que 

procure seu representante, simples desta forma. Afinal ele teve a infelicidade de ter em 

sua região um concessionário mais incompetente que este daqui. Teve a infelicidade de 

ter alguém menos amistoso e mais sanguessuga que este daqui. Apenas isto. 

 

Então olhamos para nós como clientes e sentimos tristeza que no mundo de hoje, onde 

se prega tanto respeito pelas coisas ou se cobram tanta responsabilidade e também 

pedimos e julgamos – mesmo aqui na Rússia – que nossos políticos são corruptos, mas 

não deixamos de fazer a  mesma coisa, apenas encoberta por uma lei feita a portas 

fechadas. 

 

Onde está a dignidade disto? Onde se brigam por migalhas e se mata o futuro de uma 

nação abençoada. Que dignidade há nestes líderes que pregam o bem e fazem o mal? 

 

Dê seu suor acreditando em tudo, mas tudo não é nada e quando você descobre tanto 

mal, é tarde. E você fez parte de tudo isso e depois vai à igreja, e aqui na Rússia está 

cheia delas, por toda parte afinal elas estão inseridas em nossa cultura desde o princípio, 

desde Vladimir, desde tempos vikings, e por lá acredita que está livre desse mal.  
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Mas não há fim, não há começo. Não adianta gritar para ninguém ouvir, isto não mudará 

tão cedo e você faz parte de tudo isso. 

 

O K-rtel foi criado pelos poderosos e assim continuará, não será um sonhador que fará 

diferença nem hoje nem amanhã. 

 

Então não perca seu tempo lendo isso, vá dormir, afinal amanhã você tem que estar som 

sorriso no rosto, acreditando em tudo que lhe é passado e trazer resultados: não importa 

como. 

 

Apenas isso. 

 

Iuri Kosvalinsky 

14.02.2018 

 


