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O poder das conexões • 7

Apresentação

Quando fui convidada para fazer a apresentação do li-
vro do Leandro Cristo, fiquei muito honrada, porque 

tenho grande admiração pelo trabalho que ele vem desenvol-
vendo como mentor das conexões.

Porque construir e fomentar conexões poderosas é virtude 
dos grandes realizadores, que têm clareza que o outro é im-
portante e necessário para forjar grandes coisas. E o Leandro 
faz isso com grande leveza, simplicidade e maestria, porque 
prioriza sempre relações ganha a ganha ao criar pontes e unir 
competências.

Esse é um princípio que nasce vencedor, haja vista o exem-
plo da biografia de Napoleon Hill, que, ao entrevistar grandes 
empresários de notório sucesso como: Henry Ford, Harvey 
Firestone, Thomas Edison, Theodore Roosevelt e outros, 
construiu um conceito de Mente Mestra. Esse conceito de-
fine uma aliança que cultiva um ambiente harmonioso de 
cooperação entre pessoas em torno de um objetivo voltado 
para o bem comum. Leandro soube interpretar e adaptar esse 
princípio e foi muito feliz ao priorizar a cooperação.
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8 • Leandro Cristo

O que me chama a atenção no trabalho do Leandro é que 
ele propõe um conceito seguido de um método que está mar-
cado pelos valores do respeito, ética e reciprocidade, o que 
permite criar conexões de real valor para os envolvidos.

E o trabalho que o Leandro vem desenvolvendo reflete es-
ses valores e exibe resultados legítimos, como o evento Um 
Novo Ciclo de Consciência, um evento de desenvolvimento 
no qual tive a honra de palestrar, que vem gerando grandes 
conexões e transformando negócios e vidas.

Sendo alguém da área de negócios, sinto, no meu dia a 
dia em grandes corporações, a importância das relações bi-
laterais para que os outros queiram fazer aquilo que deve ser 
feito, gerem uma influência positiva, pautada na cooperação 
para melhores resultados.

Se você busca o crescimento de seu negócio ou de sua car-
reira, neste livro vai encontrar um caminho para atrair e esta-
belecer conexões de real valor para você.

E o melhor, você aprenderá como gerar valor para os par-
ceiros que você arrebanhar, porque seguindo esses princípios, 
você poderá construir uma rede de apoio, sustentada pelas 
relações ganha-ganha.

Cássia Morato
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Prefácio

Quando eu, Paulo Saphi, fui convidado a escrever o pre-
fácio desta obra maravilhosa de Leandro Cristo, fiquei 

lisonjeado! É gratificante fazer essa parceria com um profis-
sional conhecido como o mentor das conexões. Nesta obra, o 
foco está voltado para a atração de clientes, que será apresen-
tada através de distintas formas para você lotar a sua agenda 
de atendimento e eventos business como workshops e cursos. 
Além de auxiliá-lo a atrair novos clientes pagantes para o seu 
comércio, construir parcerias de impacto para desenvolver 
autoridade em sua profissão ou negócio.

Fico feliz por você ter escolhido este livro como referên-
cia para alavancar a sua área de atuação e o seu negócio. Se 
você presta serviços profissionais como: vendedor, coach, pa-
lestrante, líder, empresário, empreendedor, terapeuta, psicó-
logo, um profissional liberal ou ainda não possui condições 
financeiras para investir em marketing e prospectar novos 
clientes para o seu negócio, você optou pela leitura certa!

Este livro te deixará mais próximo de resolver os seus 
problemas. E a melhor parte é que você vai descobrir como 
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12 • Leandro Cristo

aumentar a notoriedade do seu negócio para alavancar a sua 
renda financeira, sem que tenha que fazer qualquer investi-
mento com publicidade, ou seja, essas ações podem ser reali-
zadas a custo zero.

Aqui será abordado o método ICPAC (Investimento Co-
laborativo Para Atrair Clientes), que foca na colaboração 
mútua de forma seletiva e estratégica. De forma breve, o in-
vestimento colaborativo é uma maneira inovadora de investir 
parte do seu tempo para se conectar com pessoas de objetivo 
comum ao seu, que praticam de forma habitual o ato do re-
conhecimento e reciprocidade transformados em ação.

Nas próximas páginas, você irá descobrir como criar estra-
tégias e propostas para atrair as pessoas certas. Você chega-
rá muito longe sem investimento financeiro. No capítulo de 
abertura, Leandro Cristo revela como iniciar uma conexão de 
impacto, algo que aprendeu ao abrir seu primeiro negócio, o 
qual aplicou o processo de investimento colaborativo.

Gratidão, leitor, tenha uma excelente leitura!

Paulo Saphi
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Depoimentos

A CONEXÃO COM LEANDRO CRISTO permitiu-me um apren-
dizado para toda a vida, que se resume na seguinte fórmula: 
“Percepção + Doação = Resultados Extraordinários”

Perceber que as pessoas ao meu redor podem tornar-se 
potenciais parceiros e identificar que quanto mais me doo em 
ajudar os outros a crescer, além de cumprir algo colaborativo, 
poderá me proporcionar ganhos inimagináveis e resultados 
extraordinários.

Ao longo de minha caminhada como palestrante e for-
madora de oradores e palestrantes, muitas pessoas se apro-
ximaram de mim oferecendo algum tipo de “parceria” que, 
quando eu avaliava junto à minha equipe e conselheiros, 
percebia que, na realidade, só haveria “ganho” para o outro 
e, para mim, absolutamente nada. Isso não é parceria! Uma 
parceria verdadeira vem abastecida de ganhos para ambos 
os lados. E é exatamente isso que o Leandro descreve neste 
livro sensacional. Ele ensina como você estabelecer parce-
rias de sucesso, gerar conexões extraordinárias e criar negó-
cios inabaláveis.
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14 • Leandro Cristo

Leandro Cristo tem autoridade para uso com louvor do tí-
tulo de “mentor de conexões”, justamente pelos anos de expe-
riência pessoal em conexões ganha-ganha. Quem o conhece de 
perto sabe que se ele te apresentar ou propuser algo, certamen-
te será agregador de valor para você e haverá conquista mútua.

Outra característica forte no Leandro Cristo é que ele 
identifica o “valor da conexão” e insistirá até conseguir o re-
sultado almejado para ambos. A palavra “não” é desconhe-
cida em seu dicionário, o que o torna cada vez mais forte e 
determinado para realizações.

Tenha certeza absoluta de que este livro é um tesouro que 
chegou em suas mãos. Devore-o, até ter certeza de que con-
seguiu absorver todo o seu conteúdo e aplicá-lo! Repouse-o 
em sua cabeceira e revisite-o constantemente até que se torne 
um “gigante em conexões”, pois agora você tem um mentor 
e o nome dele é: Leandro Cristo!”

Um abraço,

Zandra Daiane
Trainer em PNL, idealizadora e mentora na Formação  

Profissional de Oradores e Palestrantes.

NÃO É À TOA QUE LEANDRO CRISTO é considerado o mentor 
das conexões. Nos conhecemos em um evento que eu estava 
palestrando e ele me abordou de forma muito educada e pro-
fissional, me convidando para participar de um de seus even-
tos. Desde lá, se tornou meu irmão de missão e vem ajudan-
do pessoas a se desenvolverem pessoal e profissionalmente. 
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Gostei muito do conceito e da essência do método que ele de-
senvolveu, o ICPAC (Investimento Colaborativo Para Atrair 
Clientes). Afinal de contas, fica muito mais fácil você liderar 
e engajar pessoas que estão remando na mesma direção e 
possuem objetivos e propósitos em comum. Se você busca 
tornar-se um líder que inspira pessoas, não necessariamente 
por dinheiro e sim de forma colaborativa, por você e por uma 
causa que você defende, este livro é para você.

Marcus Ribeiro
Master coach de carreira, palestrante e fundador da  

empresa DNA de Marketing e Treinamentos.

LEANDRO CRISTO É UMA DAS PESSOAS mais estratégica e per-
sistente que conheço para alcançar objetivos por meio de sua 
rede de contato.

Tathiane Deândhela
Empresária e especialista em produtividade.
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COMO ACHAMOS 
E ESCOLHEMOS AS 
PESSOAS CERTAS PARA 
CRIAR OPORTUNIDADES 
DE NEGÓCIOS
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O lá! Eu sou o Leandro Cristo! 
Possuo graduação em Administração, MBA em Gestão 

de Negócios e possuo certificação de Trainer em Hipnoterapia. 
Além disso, sou Master Coach e Master Practitioner em PNL, 
conhecido como mentor das conexões e o idealizador do wor-
kshop “Um Novo Ciclo de Consciência”, que reuniu em 2019, na 
cidade de Salvador, em apenas um palco e de forma colaborati-
va, um número recorde de 24 palestrantes em apenas 48 horas.

Sou coach desde 2010 e possuo mais de 10 mil horas de 
atendimento em sessões individuais. Também atuo como pa-
lestrante e mentor de Líderes e Vendedores Profissionais. Es-
tou muito feliz por você ter escolhido este livro como referên-
cia para alavancar o seu negócio em sua área de atuação. 

Nesta obra, revelarei alguns passos importantes que utilizei 
no meu negócio ao seguir os princípios do ICPAC. Passos que 
vão poder te inspirar e apoiar em uma jornada de elevação de 
resultados lucrativos e sustentáveis. Especialmente para você 
que é profissional liberal, empreendedor, empresário, coach, 
terapeuta, líder, vendedor, palestrante e sonhador.

Para que possa entender de forma mais aprofundada esse mé-
todo, preciso esclarecer o que é um investimento colaborativo. 
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20 • Leandro Cristo

O investimento colaborativo é uma maneira inovadora de 
investir parte do seu tempo cooperando com o sucesso de pes-
soas imbuídas de objetivos comuns a você e que prezam pelo 
espírito mútuo. A iniciativa visa o crescimento de todos. Você 
me ajuda a crescer que eu lhe ajudo. E isso tudo a custo zero. 

Legal tudo isso, né? 
Imagina alguém com muitas conexões pessoais ou com uma 

proeminente influência digital realizar a publicidade do seu negócio 
sem custos? Você não precisará gastar mais nada com anúncios!

Com a estratégia certa para criar as propostas certas e dire-
cionar para as pessoas certas, você chegará muito longe sem in-
vestir nada com marketing. No primeiro capítulo, irei revelar o 
primeiro momento em que dei o primeiro passo para a minha 
primeira conexão de impacto, que me levou a abrir o primeiro 
negócio dentro desse processo de investimento colaborativo.

O Poder das Conexões

AO VENDERMOS, seja um produto, seja um serviço, passamos a 
entender melhor o outro. Partindo de uma compreensão profun-
da sobre quem estamos lidando, existe uma maior possibilidade 
de estabelecermos uma conexão duradoura e de prosperidade 
com esta pessoa. 

O foco no resultado é interessante e é sempre bom tê-lo em 
vista, mas, ao se conectarmos verdadeiramente com o outro e 
focarmos em buscar alternativas viáveis para ajudar na transfor-
mação de vida dela, você passará a ter mais um aliado forte no 
objetivo de atrair melhores resultados em seus negócios. 
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E se todos os seus clientes se tornassem seus genuínos par-
ceiros? Como seria o resultado? O relacionamento é uma das 
maneiras mais eficientes de prosperar na carreira. As relações 
nos conectam com o mundo inteiro. Quando sabemos aprovei-
tá-las, elas podem influenciar nossas ideias, emoções, relações, 
até mesmo nossa saúde e nosso comportamento.

Infelizmente, existem pessoas que não sabem usufruir do 
Poder das Conexões. Muitos se conectam sem propósito, sem 
causa. Aliás, a única causa é mostrar que deseja o próprio bene-
fício. Sem ter a gentileza de ser recíproco. 

Será que as pessoas que agem em prol do individualismo estão 
zelando por suas relações? Será que elas estão, de fato, em relações, 
em vínculos mútuos? Será que agir egoicamente é ser inteligente? 

Não cuidar diariamente das relações que construímos no de-
correr de nossas vidas pode gerar reflexos negativos e impedir o 
progresso de sua vida pessoal e profissional. Se tratando de vendas 
e negócios, então, pode até mesmo acarretar péssimos resultados. 

Desde 2017, venho pesquisando formas de alavancar resulta-
dos através das conexões cooperativas, sem custo. Acredite! Des-
cobri coisas fantásticas e estou disposto a compartilhar cada uma 
delas com você!

Criando estratégias pautadas em conexões 
colaborativas para atrair clientes e parceiros potenciais

EM MARÇO DE 2008, eu estava finalizando a minha graduação 
em Administração de Empresas. Naquela ocasião, lembro que 
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estava ansioso para iniciar o meu primeiro negócio. Só que, 
para isso acontecer, eu tinha que ter pelo menos R$ 30.000,00 
para investir e a realidade era que eu só andava no vermelho. 

Sempre fui um cara de muita ação, no entanto, no que 
tange à minha vida financeira, a verdade é que nunca tive um 
bom planejamento. Todos nós temos aspectos a melhorar em 
nossa caminhada. É importante termos a ciência de reconhe-
cer os nossos pontos de melhoria. Humildade para estarmos 
também em um estado de aprendizagem na vida.

Bom, naquela época, eu estava concluindo o meu TCC 
(Trabalho de Conclusão de Curso), em dupla, com um geren-
te de um grande negócio no ramo de restaurante. 

Juntos, decidimos criar um plano de negócio para abrir uma 
academia de musculação com foco na terceira idade. Entretanto, 
como dito anteriormente, estava negativo em minhas finanças. 

Naquele momento, pensei que seria uma ótima oportuni-
dade, mas, como convenceria o meu colega de sala a se tor-
nar sócio em um negócio daqueles sem ter poderio financeiro 
para investir igualmente? 

Como nunca fui de desistir tão facilmente, pensei bastan-
te, conjecturei mais ainda os fatos, até oferecer uma proposta 
justa a ele. Eu conhecia um pouco das carências do até então 
meu futuro sócio e isso foi fundamental.

Consegui convencer o meu colega de sala a se tornar meu 
sócio. Ele tinha o objetivo de abrir um negócio que gerasse 
uma segunda renda financeira, mas não tinha tempo para ad-
ministrar e nem em mente alguém de confiança que pudesse 
administrá-lo.
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Fizemos reuniões cruciais para que eu alinhasse a minha 
utilidade naquela empreitada. Pensávamos na minha forma 
de contribuição no negócio para compensar a minha falta de 
valor financeiro para investir. 

Tracei uma estratégia para captar um recurso extra e ou-
tra para trazer uma abordagem convincente no momento 
que eu oferecesse a proposta de sociedade. A primeira es-
tratégia foi a mais difícil e eu pensei: a única forma de obter 
algum valor de investimento a mais é pedindo demissão do 
meu emprego.

Não me encontrava satisfeito com o meu trabalho, então, 
aquela oportunidade de abrir um negócio foi impulsionador 
para que eu criasse a coragem de pedir demissão. Saí daquele 
emprego e recebi uma rescisão com um valor insignificante, 
mas consegui um capital mínimo para entrar na sociedade 
e abrir a academia. Para ser mais preciso, recebi apenas R$ 
8.000,00, ou seja, não consegui chegar sequer na metade dos 
R$ 30.000,00 necessários na época. Devido aquele cenário, 
parti para a segunda estratégia com muito afinco e foi a me-
lhor sacada que tive naquele momento.

Lembra quando disse que meu sócio não tinha tempo e 
em quem confiar para conseguir a almejada segunda renda? 
A partir daquela demanda dele, ofereci a minha colaboração 
com disponibilidade integral para administrar o negócio du-
rante um ano.

Argumentei e ressaltei a necessidade que ele teria de con-
tratar um profissional para administrar um dos turnos, já que 
não teria tempo para ficar à frente do negócio. 
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Com isso, haveria uma compensação financeira, pois eu 
assumiria esse turno, o que dispensaria a contratação de um 
colaborador. Na época, eu não sabia o nome dessa estratégia, 
mas hoje chamo-a de investimento colaborativo. 

Naquele momento, essa estratégia representou um di-
visor de águas na minha carreira. Logo entendi que, ao me 
conectar com pessoas e ser um colaborador, eu poderia criar 
uma sinergia e promover um auxílio mútuo. Mesmo sem ter 
o mesmo aporte financeiro que meu sócio, eu, ainda assim, 
poderia ser um agente transformador e ser igualmente funda-
mental para o nosso empreendimento. 

Entendeu a jogada?
Dessa forma, eu aprendi que o primeiro passo para atrair 

cliente é ter inicialmente uma boa abordagem, conhecer a ne-
cessidade dele e ser um colaborador certeiro naquela deter-
minada demanda do outro. 

O meu sócio passara a ser meu cliente, pois ele estava 
pagando indiretamente pelo meu serviço e, ao mesmo tem-
po, eu precisava do investimento do meu sócio para tocar o 
meu primeiro negócio. Não é dessa forma que acontece em 
uma venda? Você sempre depende de ter clientes pagantes 
para manter e tocar o seu negócio. Naquele caso, foi uma au-
têntica situação de colaboração em que ambos foram bene-
ficiados.

A partir desta minha experiência, a reflexão minuciosa que 
tive sobre todo o contexto foi de que, para ter resultados fora 
do meu alcance, é preciso se conectar às pessoas com objeti-
vos em comum. 
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