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Sobre bolos e cerejas

Não faz muito tempo, abri minha caixa de e-mails e 
topei com uma mensagem cujo assunto era “autorização”. 
O autor me era desconhecido. Curioso, fui logo ver do que 
se tratava. O missivista apresentou-se como diretor de Re-
cursos Humanos de uma importante multinacional de soft
ware. Solicitava-me permissão para divulgar, em sua em-
presa, um episódio do qual fora protagonista, ocorrido no 
dia anterior, num evento da HSM.

Durante um dos intervalos, ele adquirira três livros na 
banca montada no foyer da casa de eventos. É uma forma 
de facilitar aos participantes o acesso direto às obras dos 
palestrantes e de outros autores da área de negócios.

Em seguida, decidiu passar pelo toalete. No retorno 
ao auditório, deu-se conta de uma distração. Esquecera a 
sacola de compras, provavelmente sobre a pia. Lépido, re-
tornou ao banheiro. Para seu desgosto, porém, nem sinal 
dos volumes. 

Considerou os livros perdidos. Afinal, entre os 1.200 
participantes do evento, alguém devia ter considerado o 
bem alheio presente do destino. Mesmo assim, deliberou 
passar na secretaria do evento para checar se alguém tinha 
notícias de seu pequeno tesouro de letras.



Uma de nossas recepcionistas o ouviu pacientemente 
e procurou saber quais eram os títulos extraviados. Em se-
guida, sugeriu que ele retornasse ao auditório, de modo 
que não perdesse as palestras em curso. Prestativa, prome-
teu procurar o material.

Em seu curioso e-mail, esse executivo assim me narrou 
os fatos:

Voltei ao auditório sabendo que não iriam recuperar os 
livros. Se alguém os tivesse encontrado, já os teria devolvi
do, pois há uma seção de “achados e perdidos” nos eventos 
da HSM. No fim do dia, porém, para meu espanto, a simpá
tica recepcionista me abordou com minha sacolinha e os 
três livros. Feliz, eu lhe disse: “que bom que acharam”. Ela 
me sorriu e confessou: “na verdade, não foram localizados, 
mas compramos os mesmos títulos para o senhor; afinal, 
não poderíamos deixálo partir sem sua compra”. Este des
fecho para o caso foi a cereja do bolo, senhor Julio. 

Quando meu xará Carlos Alberto Carvalho Filho pe-
diu-me para prefaciar este livro, recordei-me imediatamen-
te dessa história. Nossas recepcionistas são treinadas para 
atender com cortesia e eficiência a todos os clientes. Isso 
inclui até mesmo efetuar um investimento extra, como no 
caso descrito acima.

Na verdade, essa atitude é uma exceção. Nem mes-
mo o melhor treinamento oferece soluções padroniza-
das para problemas inesperados. O que foge da rotina 
costuma gerar paralisia, distanciamento e respostas do 



tipo “desculpe, mas não temos como auxiliá-lo neste 
caso particular”.

Ao anotar os nomes dos livros perdidos, a recepcionista 
mostrou sagacidade e presença de espírito. Se não os locali-
zasse, poderia recomprá-los. Essa postura é própria de quem 
adorar servir e encantar o cliente. Pessoas assim sabem bem 
como utilizar a cereja como delicado ornamento para o bolo.

Neste livro inspirador, Beto Carvalho nos ensina a 
compreender e valorizar esses comportamentos, tão im-
portantes nestes tempos de acirrada competição por aten-
ção, adesão e fidelidade. Servir na singularidade equivale 
a colocar a emoção acima da razão, a realizar mais do que 
estabelece o script corporativo.

De algum modo, essas virtudes precisam estar agre-
gadas ao DNA das novas empresas. Vale, sim, lutar por 
resultados financeiros, mas também por um elogio since-
ro do cliente.

Na HSM, buscamos sempre essa aprovação autêntica e 
espontânea de nossos interlocutores. O bolo, parte consis-
tente da equação, é preparado a partir de uma fórmula. É 
gerado com base em uma receita. Esse processo inclui a  
elaboração do programa, a escolha dos palestrantes, a mon-
tagem da infraestrutura e a utilização adequada das tecno-
logias de apoio. Tudo isso ocorre no campo da razão.

É imprescindível, no entanto, que valorizemos o toque 
humano. Assim, dedicamo-nos também a dar boas-vindas, 
a mostrar autêntica alegria ao receber cada participante. 
Vale, nesses casos, o olhar vibrante de quem sabe que ser-
vir é melhor que ser servido.



Este livro de Beto Carvalho levará você a inúmeras ex-
periências que denotam o poder da emoção e do servir nas 
relações interpessoais – o Bolo a que se refere deve ser con-
sistente, alicerçado na confiança e permitir às pessoas ad-
quirirem uma forte dose de influência pessoal, mas a 
cereja do bolo, bem, essa é a emoção, uma pequena fruti-
nha vermelha que, colocada no topo das relações, demons-
tra que é preciso ir além do vender, do negociar, do dar e 
do receber. Afinal de contas, carinho antes é interesse, ca-
rinho depois é amor. Que tipo de relações queremos ter? 

Carlos Alberto Júlio
Professor, palestrante e autor



prólogo

Mal entreguei à editora os originais do meu primeiro 
livro – A Azeitona da Empada –, invadiu-me a sensação de 
que outro livro, complementar ao primeiro, deveria entrar 
em processo de desenvolvimento. 

A razão desse sentimento ficara expressa nos comen-
tários que obtive durante a fase de pré-teste da obra. Isso 
mesmo, pré-teste, exatamente como é feito em pesquisas 
estruturadas de mercado, em que o instrumento que será 
utilizado na coleta quantitativa e qualitativa de informa-
ções sofre uma avaliação preliminar. Busca-se, assim, evi-
tar eventuais dissonâncias interpretativas quando a 
publicação for lançada.

No meu primeiro livro, como sempre acontece em situ-
ações de primeira vez, estava ansioso quanto aos desdo-
bramentos avaliativos do texto, às críticas e à pertinência 
do tema à aprovação do leitor. Assim, resolvi experimentá-
-lo, informalmente, em uma amostra de aproximadamente 
trinta pessoas de minhas relações. O universo, proposital-
mente, era heterogêneo na sua formação acadêmica ou 
profissional. Havia médicos, advogados, engenheiros, ad-
ministradores, donas de casa e, obviamente, profissionais 
de vendas, estes últimos integrantes do efetivo público- 



-alvo do livro. Solicitei a gentileza de todos lerem, em pri-
meira mão, os originais que, posteriormente, enviaria à 
editora. Dei-lhes um prazo de aproximadamente quinze 
dias para receber as percepções de cada um e, dessa for-
ma, poder intuir sobre a potencialidade editorial e comer-
cial do livro que acabara de finalizar.

Passado o tempo estipulado, cerca de 90% dos partici-
pantes do pré-teste tinham me remetido as suas considera-
ções. Observei, de plano, que o livro estava muito aderente 
às pessoas que tinham no conceito business uma estreita 
relação com seus cotidianos laborais. 

No entanto, o que mais me chamou a atenção, lendo 
os comentários, foi a percepção fortemente positiva do li-
vro no universo de leitores que, em princípio, pouco utili-
zavam o tema “vendas” nas suas realidades profissionais. 
Na quase totalidade desse grupo, recebi opiniões favorá-
veis sobre o conteúdo e a forma apresentados. Advogados 
dizendo-me que muito do que estava ali poderia ser aplica-
do no relacionamento com seus clientes, médicos relatan-
do poder utilizar iguais fundamentos na interação com 
seus pacientes, engenheiros, estudantes e até de uma dona 
de casa – divertida e bem-humorada senhora de meia- 
-idade – tive um retorno interessante: usar as técnicas apre-
sentadas para aumentar a mesada que recebe do marido.

Diante desse quadro, uma interrogação impeliu-me a 
pensar sobre o assunto: se o tema “negociação”, pretensa-
mente um conteúdo mais ligado a aspectos comerciais, re-
cebe tanta receptividade em públicos diversos, por que não 
adaptá-lo à realidade cotidiana, abordando-o no contexto 



das múltiplas situações da vida em que há necessidade de 
vivenciarmos processos de negociação?

Segui o meu feeling editorial. O rápido sucesso de A 
Azeitona da Empada – primeiro lugar na lista dos mais 
vendidos do jornal Valor Econômico, em menos de um mês 
após o lançamento – intensificou ainda mais a percepção e 
a necessidade de materialização deste segundo livro, A Ce
reja do Bolo, uma espécie de Se eu fosse você 2 (risos).

O conteúdo que apresento aqui está ancorado na es-
truturação de uma figura de linguagem que, ludicamente, 
denomino como o Bolo do Sim. Configurado sob a forma de 
camadas sobrepostas e integradas – a da confiança, a da 
consistência e a da influência –, esse bolo representa os in-
gredientes necessários à argumentação persuasiva produ-
tiva, objetiva e, sobretudo, eficaz para a obtenção de 
aceitações, aprovações ou concordâncias. 

Como elemento finalizador desse Bolo do Sim, há um 
adereço estético, figurativamente colocado, mas estrategi-
camente crucial para potencializar a efetividade persuasi-
va: a Cereja do Bolo. Ela expressa a importância que o fator 
emoção assume na percepção do interlocutor quando inse-
rido no contexto de uma negociação. 

Devo reconhecer que a concepção estrutural deste tex-
to tem referências de fundamentos teóricos já apresenta-
dos no livro anterior. No entanto, o fiz procurando construir 
novos formatos conceituais para um universo mais amplo 
de leitores, que transcendam aqueles mais familiarizados 
ao ambiente da negociação comercial. Um livro que possa 
ser útil para as incontáveis negociações da vida, seja em 



momentos de bonanças pessoais ou mercadológicas, seja 
em situações de efervescência com repercussões negati-
vas, como as decorrentes da alarmante crise mundial que 
vivenciamos desde setembro de 2008. 

Espero conseguir esse meu intento, especialmente 
se, de alguma forma, o conteúdo expresso, a partir de ago-
ra, puder ajudar você a obter inúmeros sins ao longo da 
sua vida.

Por que “A CerejA do Bolo”?

em meio ao emaranhado de pessoas que se comprimiam 
em uma grande livraria em Porto Alegre – espaço amplo, 
porém insuficiente para abrigar as mais de seiscentas pes-
soas que prestigiavam o lançamento do meu primeiro li-
vro –, o amigo fraterno e um dos grandes incentivadores 
do meu projeto pessoal de enveredar pelo caminho edito-
rial, Flávio do Couto e Silva, chega próximo a mim e brada 
em entusiasmo que contagia aqueles que emolduravam a 
mesa em que, por mais de cinco horas ininterruptas, auto-
grafei o livro A Azeitona da Empada:

– Que loucura! Não cabe mais ninguém! Vá preparando 
o segundo, pois este já nasceu iluminado. Vai acabar viran
do autoajuda! 

Flávio, um brilhante advogado gaúcho, é uma daque-
las pessoas com quem todos adorariam conviver. Intenso e 
vibrante, tem na lealdade incondicional à amizade um dos 



seus predicados mais salientes. Magnânimo nos sentimen-
tos e altruísta nas atitudes, ele é aquilo que podemos cha-
mar de “um cara do bem”. Assim, absorvi aquela sua frase 
como mais um ímpeto vocabular de amigo emocionado 
com o surpreendente afluxo ao lançamento de um livro 
concebido originalmente como de conteúdo técnico. Afi-
nal, nos dias atuais, é quase uma consciência coletiva li-
vros com este perfil atraírem públicos mais específicos e 
reduzidos do que os de publicações alicerçadas em temas 
universais e populares, como os de esoterismo ou os ditos 
de autoajuda. 

A frase de Flávio soou como elogio, mesmo que enten-
da não ser axioma indesmentível a prevalência da aceita-
ção popular de um estilo literário sobre o outro. Na 
realidade, no Brasil, o termo autoajuda tem uma conota-
ção deturpada, sendo sinônimo de produções literárias 
motivacionais e de pouca consistência acadêmica. Uma 
contradição ao verdadeiro sentido das palavras, pois tudo 
o que possibilite o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
pessoal, em resumo, deveria ser classificado como de auto-
ajuda. Mas o rótulo existe e, sejamos sensatos, o sentido 
usado na expressão autoajuda está arraigado e dificilmen-
te será capaz de ser modificado no curto prazo.



Confesso que o rápido sucesso alcançado pelo livro 
superou inclusive o melhor dos meus imaginários. Em ape-
nas um mês de mercado, o livro já entrara na sua terceira 
edição. Os convites para entrevistas sobre o livro se suce-
deram em diversas localidades do país, e o número de pa-
lestras – atividade que desempenho, profissionalmente, 
desde 2004 – multiplicou-se de forma sem precedentes no 
meu currículo de apresentações.

Um fato logo chamou a atenção de analistas editoriais 
um pouco mais atentos: o que faria um livro, pretensa-
mente técnico, despertar interesse acentuado em públicos 
tão diversos?

 É cartesiano pensar que a tecnicidade do conteúdo 
referente ao tema “vendas e negociação”, em tese, é um 
assunto mais aplicável no cotidiano das pessoas e concei-
tualmente mais assimilável à leitura. Porém, mesmo com 
essa atenuante, a lógica explicativa deveria ter a sua sus-
tentação em bases mais profundas do que a simples facili-
dade de aderência do tema ao leitor.

A senha para a descoberta da verdadeira razão do 
êxito editorial viria, porém, na véspera da segunda ses-
são de autógrafos, dessa vez realizada em São Paulo, 
poucos dias após a primeira, em Porto Alegre. Fui convi-
dado para falar em um programa noturno de rádio de 
uma tradicional emissora brasileira. Compareci à entre-
vista em que poderia fazer a divulgação do livro que seria 
autografado no dia seguinte e, caso concordasse, respon-
deria a perguntas de ouvintes que desejassem interagir 
comigo ao vivo. Prontamente aceitei, afinal, para um autor 



iniciante, era uma oportunidade ímpar de difundir o 
livro nacionalmente, tendo em vista a veiculação do pro-
grama em rede constituída por emissoras de vários esta-
dos brasileiros.

Cheguei à emissora com antecedência de quase uma 
hora e, entre um misto de ansiedade e preocupação, 
aguardei ser chamado para entrar no ar. A tensão fazia 
sentido. Ocorre que, embora tenha boa experiência em fa-
lar para grandes públicos em minhas palestras, a realida-
de de conceder entrevistas – e ao vivo – era muito recente 
ao meu universo existencial e, como tudo na vida, a falta 
de vivência em algo torna-nos apreensivos até que saiba-
mos como administrá-la.

Entrei no ar exatamente às 23h e, depois de uma breve 
apresentação sobre o livro e o meu currículo, o apresenta-
dor do programa me introduziu à conversa pedindo-me 
que fizesse uma primeira explanação sobre a obra. Iniciei 
contextualizando o trabalho editorial realizado, explican-
do tratar-se de uma publicação com foco em negociação e 
vendas, em que em 225 páginas eu entremeava modernos 
fundamentos extraídos de acurada investigação acadêmi-
ca sobre o tema com a minha experiência prática de vinte 
anos como executivo na área comercial. O nome do livro, 
A Azeitona da Empada, de certa forma sui generis para o 
assunto, fora extraído de um dito popular para expressar 
pequenos detalhes capazes de fazer grandes diferenças, 
valorizando a condição de criar diferenciais competitivos 
sustentáveis em um processo de negocia-ção. A conversa 
corria solta e eu, a cada frase proferida, sentia-me mais à 



vontade e entusiasmado a seguir em frente, pormenori-
zando o conteúdo do livro e seus aplicativos práticos, seja 
na atividade profissional de um vendedor, seja no dia a 
dia comum de cada pessoa e a nossa permanente neces-
sidade de sempre estarmos negociando alguma coisa 
com alguém.

O apresentador atento obtemperava a minha disserta-
ção, intercalando-a com perguntas que iam me propician-
do discorrer com maior profundidade sobre a fascinante 
arte de negociar e seus derivativos práticos.

Exposto o lado técnico do livro, permiti-me abordar o 
que para mim era o grande diferencial em comparação 
com outros títulos do seu segmento: o lado emocional ad-
vindo da inserção de uma história marcada por dificulda-
de pessoal contraída na tenra idade que servira de marco 
para a construção de uma trajetória de luta, de superação 
e de conquistas sucessivas. 

Completamente envolvido pelo inusitado momento de 
poder falar sobre o assunto, fui descrevendo em minúcias 
os detalhes dessa história. Empurrado pela sensação de ter 
milhares de ouvintes – em suas casas, automóveis ou 
qualquer outro lugar onde a portabilidade do rádio permi-
tisse – compartilhando comigo daquele momento, liber-
tei-me da racionalização argumentativa e deixei que a 
emoção desnudasse o meu interior, oferecendo-lhes a pos-
sibilidade de conhecer a minha história de vida.  

Passados mais de quarenta minutos de entrevista, o 
apresentador propôs que abríssemos o microfone para os 
ouvintes, deixando-os à vontade para formular perguntas. 



Imediatamente aceitei, curioso em saber o que viria e, so-
bretudo, buscando sentir, ainda que auditivamente, o grau 
de interesse das pessoas pelo meu livro.

A primeira interação veio de São Paulo, de uma mora-
dora do bairro de Moema. Uma mulher de voz madura, com 
um português irrepreensível e muito bem articulado, cum-
primentou-me pelo conteúdo abordado no livro e, especial-
mente, pela minha força de vontade demonstrada na história 
de vida relatada. Disse-me que não queria fazer pergunta, 
apenas parabenizar-me e saber onde seria a sessão de autó-
grafos, pois gostaria de adquirir um exemplar do livro e co-
lher a minha assinatura no local. Agradeci a amabilidade 
das colocações e, prontamente, fiz-lhe um convite especial 
para comparecer ao evento de lançamento em São Paulo. 

A partir dessa ligação outras foram se sucedendo, 
oriundas dos vários quadrantes do Brasil, deixando-me 
perplexo e incrédulo ante aquela realidade, diante da 
imensidão territorial que percebi o meu livro percorrer 
em minutos. Em todas as ligações comecei a observar um 
fio condutor a permear todas as considerações. Não obs-
tante houvesse algumas referências elogiosas ao conteú-
do abordado no livro, era sobre o lastro emocional 
deixado pela minha história pessoal contada no transcor-
rer da entrevista que os ouvintes mais queriam comentar, 
aprofundar detalhes e expressar curiosidade, solidarie-
dade e até admiração. 

– Meu filho, eu queria dizer que a tua história vai servir 
de motivação para muitas outras pessoas... – expressava 
uma senhora – pelo menos a voz assim demonstrava – 



ligando de Goiânia. – A energia de vida que você transmite 
na sua fala faz a gente pensar que tudo é possível – argu-
mentava um ex-executivo de vendas, hoje aposentado e 
morador da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Enfim, 
telefonemas sucessivos, um atrás do outro, rompiam a res-
trição física das ondas sonoras, invadindo o meu corpo, 
penetrando na minha mente e estraçalhando o meu cora-
ção; literalmente, tomavam conta do meu ser.

A entrevista já passava frouxo de uma hora de duração 
quando entrou uma ligação de Campinas, interior de São 
Paulo, e uma doce voz feminina do outro lado da linha co-
meçou a falar:

– Boa noite, Carlos Alberto. Eu quero cumprimentálo 
por esta noite que você está proporcionando a todos nós que 
o estamos ouvindo. Eu quero dizer a você que, hoje, descobri 
também poder ser uma azeitona e fazer diferença. Eu sou 
deficiente visual e, apesar de não enxergar, escutando você 
agora, sei que tenho condições de exercer com muita quali
dade inúmeras atividades, aproveitando virtudes que sei 
que tenho em níveis superiores às outras pessoas... 

 Enquanto a ouvinte discorria sobre a força interior 
despertada nela, os meus olhos marejavam, a respiração 
antes pausada e tranquila cedia lugar a um ofegante inspi-
rar, como se eu tivesse corrido – e vencido – uma maratona 
inteira no altiplano da cidade de La Paz. 

Finalizada a ligação da ouvinte de Campinas, solicitei 
com um gesto conclusivo ao condutor do programa que en-
cerrássemos a entrevista. Não dava mais para prosseguir. 
Havia sucumbido à emoção. 



Sem muitas condições para me despedir dos ouvintes, 
fiz um breve agradecimento, reiterei a alegria daquele ins-
tante e finalizei com um “boa noite” cheio de sentimento 
de gratidão a todos que me proporcionaram momentos 
inesquecíveis como os daquela noite. 

Voltando para o hotel, numa madrugada fria paulista-
na, retroalimentando a experiência vivida, lembrei-me do 
amigo Couto e Silva e sua profética frase: 

– Que loucura! Este livro já nasceu iluminado!
Não tive mais dúvidas. Os depoimentos dos ouvintes 

– especialmente o derradeiro – combinados com a percep-
ção sensorial extraída daquele incontável número de pes-
soas presentes no lançamento de Porto Alegre constituíam 
a base explicativa para o sucesso do livro. Apesar de a con-
cepção inicial ter sido produzir um livro para a categoria 
de administração e negócios, na prática, ele aliou ao seu 
contexto um forte componente emocional, revelando-se 
um híbrido entre o técnico e o motivacional.



Encontrei Flávio alguns dias depois e relatei a ele o 
fato acontecido na entrevista na rádio, em São Paulo. Ele 
escutou com atenção e disparou outra frase, com o seu in-
disfarçável senso místico:

– Beto, talvez não tenhas percebido, mas o fator emo
ção é a “Cereja do Bolo” do teu livro.

Que espetáculo! O cara, além de brilhante advogado, 
ainda é mercadológico! (risos)

Simplesmente, sem que ele percebesse, na entrelinha 
da sua frase veio-me a inspiração para o título do segundo 
livro: A Cereja do Bolo, uma expressão de domínio popu-
lar muito utilizada quando queremos definir o detalhe que 
faz a diferença.

 Enfocar a força do fator emoção como elemento im-
portante em processos de relacionamento e persuasão hu-
mana, mais do que fazer sentido com o título descortinado, 
pareceu-me um tema interessante a ser mais bem explora-
do nesta segunda obra.  

O fator emoção está transcrito no livro A Azeitona da 
Empada em riqueza de detalhes em quase vinte páginas, 
relatando o infortúnio pessoal na tenra idade e as trágicas 
consequências advindas dele, transformando a minha 
história de vida numa trajetória permanente de superação 
e reinvenção pessoal. Assim, para aqueles que ainda não 
experimentaram a sua leitura, e reavivando a memória 
dos que já a fizeram, faço um breve resumo do chamado 
fator emoção.



O episódio ocorreu quando eu tinha apenas 5 anos 
de idade. Era uma noite úmida de agosto, típica do inver-
no gaúcho, e eu chegava em casa no automóvel dirigido 
por meu pai. Sonolento pelo adiantado da hora, sentado 
no banco traseiro, eu o acompanhava manobrar o veícu-
lo à entrada da garagem para, uma vez posicionado ade-
quadamente, sair do carro e abrir manualmente o portão 
da garagem.

Sentado na parte de trás, espremido e apoiado entre os 
bancos dianteiros, fiquei no carro, aguardando o meu pai 
cumprir o ritual de abertura do portão, quando, surpreen-
dentemente, adentra o Fusca verde-água uma figura que 
nunca mais saiu da minha memória: com gorro de lã listra-
do, casaco de couro e cachecol, senta-se ao volante, fecha 
a porta, dá marcha a ré e arranca o veículo bruscamente, 
acelerando comigo dentro, tornando-me protagonista in-
voluntário de um sequestro relâmpago, modalidade de 
violência infelizmente tão comum nos dias de hoje, porém 
absolutamente insólita no final da década de 1960.

Fácil imaginar o trauma que atinge um menino de 
5 anos passando por uma situação daquelas. Difícil, con-
tudo, seria prever as consequências. Graças a Deus, o des-
fecho me colocou são e salvo no convívio dos meus pais, 



irmãos e amigos. Exceção feita a um pequeno problema – 
se é que poderia chamar de pequeno algo que veio marcar 
para sempre a minha vida. Ocorre que, até aquele dia, eu 
era uma criança extrovertida, positiva e com ampla fluên-
cia verbal. Passado o impacto do acontecido, fui tomado 
por uma “gagueira” aguda que, desde a infância, tornou- 
-se uma marca indelével nos anos seguintes.

O menino falante cedeu lugar a um adolescente gago 
que, a cada dia, experimentava situações tragicômicas, 
por vezes humilhantes e quase sempre constrangedoras. A 
falta de confiança pessoal e o medo à exposição oral leva-
ram-me a escolher caminhos profissionais obtusos e frus-
trantes. Assim, formei-me engenheiro civil pelo simples 
fato de que, nessa profissão, pouco ou nada precisaria fa-
lar, pelo menos assim concebia o meu imaginário cartesia-
no e pragmático, procurando estratificar as profissões na 
dualidade simplista das ciências exatas e humanas. 

Mas o fato de diplomar-me em Engenharia em nada 
me assegurou exercer o ofício como profissão eterna. Ao 
contrário, vi na incongruência entre o perfil da formação 
acadêmica, alicerçada na frieza dos números, e o da voca-
ção pessoal, notoriamente voltada ao exercício do relacio-
namento humano, o elemento motopropulsor à prática do 
autoconhecimento, atributo fundamental para quem dese-
ja vencer e, sobretudo, ser feliz.

Conhecendo os meus pontos fortes e fracos, pude dis-
cernir caminhos e buscar na diferenciação pessoal a chave 
para a superação e, acima de tudo, a base para as minhas 
conquistas. Ciente das minhas aptidões, e consciente das 



minhas inabilidades, concentrei-me em desenvolver aqui-
lo de que gostava, com o que sentia prazer e em que fun-
cionava melhor. Assim, recém-diplomado, mesmo gago, 
decidi abandonar a profissão de engenheiro para envere-
dar no mundo das ciências humanas, escolhendo a ativi-
dade de “vendedor de copiadoras” como o marco inicial de 
uma grande virada na minha vida.

Não deu outra! Ancorado no desenvolvimento da ca-
pacidade do autoconhecimento, apostei tudo nos pontos 
fortes da minha personalidade, minimizando assim os 
meus pontos fracos. O outrora engenheiro frustrado, ensi-
mesmado nas suas atitudes e claudicante nas suas deci-
sões, deu lugar a um vendedor efusivo, radiante nas suas 
ações, firme nas suas convicções e apaixonado por tudo o 
que fazia. Daí à ascensão profissional foi questão de tempo 
e perseverança. 

A gagueira, é importante ressaltar, ainda adorna, 
eventualmente, uma ou outra frase, como uma marca pes-
soal que, confesso, hoje não desejo mais perder. Afinal, ela 
se tornou ícone da minha luta, referência maior dos meus 
propósitos e, posso dizer, gerou até um valor agregado à 
minha imagem. 

Hoje, olhando a vida pelo retrovisor, posso assegurar 
que, se exercesse a engenharia, na prática, seria um profis-
sional mediano, nada mais do que isso. E o que é pior: al-
cançaria esse rótulo de engenheiro medíocre por meio de 
um grande esforço pessoal, por estar violentando a minha 
vocação. Ao contrário, apostando nos pontos que entendia 
fortes em mim, mesmo tendo de superar as dificuldades 



inerentes da gagueira, fiz-me um vendedor de sucesso, um 
executivo respeitado, um palestrante requisitado e, acima 
de tudo, tornei-me uma pessoa feliz.

E conseguir vencer, crescer e ser feliz, mesmo aos olhos 
de uma leitura mais superficial, é a síntese do fator emoção 
contido no livro A Azeitona da Empada. A emoção transcri-
ta no prazer indescritível de poder me desenvolver naquilo 
de que mais gostava, no que sabia e queria fazer. A emoção 
da superação, da realização e da constatação de que nada 
é capaz de obstaculizar a estrada da vocação, principal-
mente quando esse caminho é conduzido pela força inte-
rior e pelo pulsar sanguíneo do coração. Emoção capaz de 
despertar  nos outros reações imprevisíveis e inusitadas, 
como aquela contida nas frases doces e inesquecíveis da 
querida ouvinte campineira.

Moral da história: desde o referido diálogo com a ou-
vinte de Campinas, A Cereja do Bolo passou a ser uma 
constante no meu imaginário. A sua materialização veio 
com a composição construtiva do que denominei o Bolo do 
Sim, uma figura de linguagem – um gosto pessoal utiliza- 
do para estruturações conceituais – que estabelece uma 



reunião de ingredientes que considero essenciais à persua-
são humana e, por consequência, à construção de uma ló-
gica natural a todos os negociadores que pretendam atingir 
os seus objetivos, conquistando o coração, a mente e, es-
pecialmente, o sim do seu interlocutor.



Depois do sucesso do livro A Azeitona da Empada, Beto Carvalho brinda-nos com 
uma obra que transcende o universo temático da negociação  comercial, abran-
gendo diferentes processos do relacionamento interpessoal, sejam eles sociais, 
políticos ou econômicos. Com uma retórica criativa,  envolvente e  cativante, A 
Cereja do Bolo constitui-se em ferramenta indispensável para todos aqueles que 
buscam  aprimorar ou desenvolver conhecimentos,  habilidades e atitudes, poten-
cializando os seus desempenhos na dinâmica arte da negociação persuasiva.

Germano Rigotto
Governador do Estado do Rio Grande do Sul (2003-2007) e consultor empresarial

Neste livro inspirador, Beto Carvalho levará você a inúmeras experiências que 
 denotam o poder da emoção e do servir nas relações interpessoais - o Bolo que 
se refere, deve ser consistente, alicerçado na con� ança e permitir às pessoas 
 adquirirem uma forte dose de in� uência pessoal. A cereja do Bolo? Bom, essa é 
a emoção, uma pequena frutinha vermelha que, colocada no topo das relações, 
demonstra que é preciso ir além do vender, do negociar, do dar e do receber. A� nal 
de contas, carinho antes é interesse; carinho depois é amor. Que tipo de relações 
queremos ter?

Carlos Alberto Júlio
Professor, palestrante, autor

A SPAAN - Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos necessitados 
- é uma entidade � lantrópica preocupada com a felicidade do idoso. 
Para isso, contamos com o valioso apoio de bravos e aguerridos 
voluntários, parceiros, funcionánios e amigos como 
Beto Carvalho e a Integrare Editora que, diuturnamente estão 
conosco, edi� cando uma sociedade melhor, mais justa, humana 
e solidária.

Ederon Amaro Soares da Silva
Presidente da Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados
www.spaan.org.br

Carlos Alberto Carvalho Filho, o Beto 
 Carvalho, é um especialista em marketing 
e motivação de pessoas. Graduado em En-
genharia Civil pela PUCRS, pós-graduado 
com especialização em Gestão empresarial 
e mestrado em Administração, Marketing e 
Negócios pela mesma instituição.  Executivo 
com 20 anos de experiência gerencial e 
 diretiva na área  comercial e educação corpo-
rativa, desenvolveu atividade docente em di-
versas universidades brasileiras. Atualmente, 
é  Consultor empresarial, Diretor-geral da 
 Clientar  Educação Corporativa e Publisher do 
site www.blogdocarvalho.com.

Autor dos best-sellers A azeitona da Empada – 
Negociação em vendas: você é o detalhe que faz 
toda a diferença e Você é o Cara – Faça dos seus 
talentos pontos fortes e deles o seu  diferencial 
na vida, é palestrante com destaque nacional 
ao abordar temas relacionados com gestão 
de pessoas, motivação, marketing e vendas. 

O vendedor é, em última instância, um 
 facilitador: seu conhecimento do produto, 
simpatia e presteza são elementos essenciais 
que ajudam o consumidor a tomar a decisão 
de compra, seja qual for o produto.

Neste livro, Carlos Alberto Carvalho Filho 
 apresenta as três camadas do Bolo do Sim, os 
passos que realmente importam para con-
quistar clientes e mantê-los.

Conforme nos apresenta o autor, a “cereja do 
bolo” é a emoção, ou seja, o grau de envolvi-
mento do vendedor e sua forma de transmitir 
ao cliente o quanto está comprometido com 
ele, o que é um fator decisivo à materialização 
de qualquer negociação.

A leitura deste livro ajudará a todos – não 
 apenas pro� ssionais de vendas – a encontrar
uma nova forma de se comunicar e o  caminho 
para ouvir muitas respostas a� rmativas. Bas-
ta, para isso, colocar o componente essencial 
ao Bolo do Sim: a emoção.
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