


MANIFESTO OSV
por Thiago Concer

Unidos em um único propósito: vender com excelência. 

Munidos da arma mais poderosa: o conhecimento. 

Cercados pelo exército mais forte: os monstros das vendas.

Aqui começa o manifesto OSV. Conheça a história do movi-
mento, nossa missão e as características que nos unem. 

Por fim, confira um glossário completo com termos de 
vendas para iniciantes, vendedores, gestores e empreende-
dores.

O QUE É O MOVIMENTO OSV

Idealizado e criado em 2015, o movimento OSV veio para 
suprir uma necessidade básica da categoria. Não existia, até 
então, uma união robusta e estável para vendedores brasilei-
ros. 

Desde sua criação, essas três letras passaram a expressar 
muito mais do que uma expressão sonora e bonita. OSV sig-
nifica acreditar em uma missão, estar aberto para aprender 
diariamente e, acima de tudo, vender como um monstro!

Somos um time, uma equipe formada por milhares de 
homens e mulheres focados no mundo das vendas, gestão e 
empreendedorismo.



A cada ano ficamos maiores, mais fortes, mais unidos. A 
cada conteúdo compartilhado e técnica aprendida, centenas 
de negócios são fechados e metas em todo o país são bati-
das. 

Compartilhamos dores, medos e anseios. Superamos obstá-
culos juntos. Nos unimos em um só propósito. 

Vibramos a cada venda como se fosse a primeira, porque 
nunca deixamos o entusiasmo e a empolgação morrer. 

Somos viciados em vencer, aficionados por crescer profis-
sional e pessoalmente. 

Temos dentro de nós aquilo que alguns chamam de loucura, 
mas que nós chamamos de coragem. 

Coragem para determinar grandes metas, superar obstácu-
los e fechar negócios com clientes que diziam ser impossí-
veis. 

O movimento OSV é uma causa legítima, potente e que não 
para de crescer. 

Eu tenho ORGULHO DE SER VENDEDOR e convido a todos 
que se identificam com esse sentimento a participar da 
nossa família de monstros.



A NOSSA MISSÃO É MAIS DO QUE VENDER

Não existe um vendedor que não almeja bater meta. Mas 
existem aqueles que não fazem nada além do básico para 
isso se realizar. 

Esses profissionais não estão lendo esse manifesto. Porque 
chegaram até aqui apenas pessoas que desejam mais do 
que a média. 

Ser excepcional exige sangue e suor. Ser um monstro das 
vendas vai te fazer questionar padrões, sair da caixinha, se 
reinventar. 

Pois somos nós quem ditamos o que todo mundo faz, não o 
contrário. 

A nossa missão é mais do que vender, é fazer bons negócios 
para os clientes e para as nossas empresas. 

Levamos soluções para os consumidores. E isso é o que nos 
destaca!



O QUE FAZ UM MONSTRO?

Não à toa eu escolhi chamar meus parceiros, seguidores e 
colegas de profissão de monstros. 

Ser um monstro significa força, determinação, inteligência e 
união.

Hoje, a Comunidade OSV é formada por milhares de mons-
tros de todo Brasil. De norte a sul do país temos vendedores 
com o mesmo propósito. 

Isso sem falar naqueles que não estão em território nacional, 
mas levam o Orgulho de Ser Vendedor para os 5 continentes. 

Com tanta diversidade, o que une todas essas pessoas? 

Bom, como características comuns a todos os monstros da 
OSV temos:

Resiliência: somos vendedores flexíveis e adaptáveis às 
mais diversas situações pessoais e profissionais.

Determinação: vender é mais do que uma atividade, é a 
nossa missão. Para fazer isso com excelência estamos de-
terminados a vencer todos os desafios diários.

Conhecimento: estudar é o que mais fazemos. Sabemos que 
para vender bem é preciso dominar técnicas atuais e estar 
sempre à frente da concorrência. Além de conhecer as 
dinâmicas do mercado. 



Comunicação: ganhamos dinheiro fazendo conexões com 
pessoas. Para isso, a comunicação verbal, física e online são 
os carros-chefe da profissão. Comunicar de forma simples, 
encantadora e irreverente está no nosso DNA.

Ambição: ao chegar na meta, nós dobramos. O objetivo é 
sempre grande, porque acreditamos em nosso potencial de 
alcançar muito sucesso nas vendas. 

Estratégia: atuar com inteligência é o que fazemos de 
melhor. Estamos constantemente buscando por soluções 
criativas, assertivas e que tragam resultados acima da 
média. 

Compromisso: nossos clientes sentem que podem confiar, 
afinal, nosso compromisso em solucionar dores é real e faze-
mos de tudo para que os consumidores saiam tão satisfeitos 
quanto nós e cada negociação. 

Você se identifica com essas habilidades? Então você 
também é um monstro das vendas!



NÓS ACREDITAMOS NO PODER DAS VENDAS!

Se esse manifesto te fez ter um novo olhar sobre a profissão, 
te inspirou, motivou ou até te emocionou, venha fazer parte 

da maior comunidade de vendedores do Brasil!

Acesse todos os meus canais virtuais e junte-se oficialmente 
à Comunidade OSV!

FACEBOOK INSTAGRAM

LINKEDIN TWITTER

TELEGRAM YOUTUBE

SPOTIFY

https://www.facebook.com/thiagoconcervendedor/
https://www.instagram.com/thiagoconceroficial/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/in/thiago-concer-9a699618/?originalSubdomain=br
https://twitter.com/thiagoconcer
https://t.me/comunidadeOSV
https://www.youtube.com/channel/UC7vIOWvsGpl5YXZ13mvaZDQ
https://open.spotify.com/show/1j1N97xKTq2RMvvinVd1ZF


GLOSSÁRIO
Um monstro das vendas domina diferentes técnicas. Sabe 
decor as expressões do mercado e, principalmente, coloca 
em prática as habilidades de um profissional de alta 
performance.

Confira agora os termos mais importantes do mundo das 
vendas!

AE ou ACCOUNT EXECUTIVE  
Profissional de vendas que lida diretamente com os 
leads quentes.

BANT 
BANT é a união de siglas que significam: Budget 
(Orçamento), Authority (Autoridade), Need (Neces-

AIDA – Attention, Interest, Desire and Action  
Método focado no comportamento do cliente para guiá-lo de 
maneira mais satisfatória pelo Funil de Vendas. Trabalha 
com Atenção, Interesse, Desejos e Necessidades. 

AQUISIÇÃO
É a primeira etapa do funil de marketing, o termo  está rela-
cionado à atração de novos visitantes para conversão em 
leads.

sidade) e Time (Prazo).

BENCHMARK
Sinônimo de referência do mercado. Seja para pessoas, 
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empresas ou estratégias. 

BENCHMARKING
Processo de comparação e análise de empresas, pessoas ou 
estratégias que são referências do mercado. 

BUDGET
É o termo em inglês para orçamento. Usado para se referir a 
custos, despesas e receitas.

B2B – Business to Business  
Tipo de venda de empresa para empresa. Basicamente, é 
quando o cliente é uma outra empresa e não uma pessoa 
física.

B2C – Business to Customer  
Tipo de venda entre empresas e pessoas físicas. O mais 
comum do varejo e lojas físicas. 

B2G – Business to Government
Empresas que vendem para o governo.

CHURN RATE 
Esse indicador avalia a quantidade de clientes que cancela-
ram o serviço após certo período de tempo. 

CAC – Customer Acquisition Cost   
É um indicador de quanto custa o cliente, leva em 
conta os gastos com marketing e vendas.

C



CICLO DE VENDAS 
Podemos definir simplesmente como o tempo médio que se 
leva para fechar uma venda.

CPL
Sigla para Custo por Lead. Mede qual é o valor que as campa-
nhas estão pagando por cada lead adquirido.

CPC
Sigla para Custo por Clique. Com esse indicador é possível 
descobrir quanto vale cada clique por anúncio. 

COLD CALL  
Traduzindo, é a ligação fria. É o primeiro contato realizado 
com um cliente pela empresa. 

COLD MAIL 
Mesmo princípio da cold call, mas feita por e-mail. 

CONVERSÃO
Podemos definir como o momento que um lead realiza uma 
ação após uma interação realizada pelo marketing. Conver-
são também significa o fechamento da venda em si ou 
etapas específicas do funil para vendas. 

CTA – Call-to-action
Traduzido para “chamada para ação”. É um comando para o 
leitor fazer. Por exemplo: clique neste link!

CRM – Customer Relationship Management   
Ferramenta de organização e otimização dos processos de



venda de uma empresa. Funciona como um guia de ações 
para vendedores e gestores, além de reunir informações im-
portantes de todo o funil de vendas. 

CROSS SELLING – Venda Cruzada 
Estratégia de vendas que estimula o cliente a adicionar pro-
dutos ou serviços complementares à sua compra. 

CUSTOMER SUCCESS – Sucesso do Cliente  
É a área de uma empresa que procura garantir que o cliente 
fique satisfeito e seja fidelizado.

DOWNSELL 
Diminuição do contrato ou do pacote contratado. Quando o 
cliente procura reduzir o valor de algo que sua empresa ofe-
rece.

DECISION MAKER
É como chamamos o decisor do negócio. Nome 
dado para a pessoa responsável por fechar o con-
trato.

D

EFEITO SANFONA
Geralmente ocorre quando o funil de vendas está 
cheio em apenas uma das fases, ou quando as

E
vendas estão concentradas em um período específico do 
mês por exemplo: muitos negócios em prospecção no início 
do mês ou vendas realizadas apenas na última semana.

EFEITO SERROTE
Quando não há constância nos resultados. Quando uma



operação comercial está sob o efeito serrote, os resultados 
do time tendem a melhorar muito em um mês para em segui-
da piorarem visivelmente.
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vendedor, normalmente, em reuniões ou visitas no local onde 
se encontra o comprador.

FOLLOW-UP    
É o acompanhamento das etapas da vendas. Tem como ob-
jetivo fazer o vendedor identificar quando o lead está prepa-
rado para passar para a próxima fase.

FUNIL DE VENDAS   
É o conjunto de etapas e gatilhos que tem o objetivo de con-
duzir o cliente até a conversão. 
É formado, normalmente, por 4 fases: Aprendizado e desco-
berta, Reconhecimento do problema, Consideração da solu-
ção e Decisão de compra.

FIELD SALES 
Pode ser traduzido como vendas de campo. São 
aquelas que acontecem fora da empresa do 
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avançar de uma fase para outra no pipeline. No SLA de 
marketing e vendas, os gatilhos de passagens também preci-
sam ficar claros para ambos o time de forma que a informa-
ção flua da maneira correta, assim o marketing só entregará 
aos time de vendas leads que atendam as condições acorda-
das entre ambos.

GATILHO DE PASSAGEM
Os gatilhos de passagem são regras estabelecidas 
ou condições necessárias para que um lead possa
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GATEKEEPERS
São os profissionais responsáveis por filtrar ou até mesmo 
impedir tentativas de contatos com os decisores. Conheci-
dos como guardiões dos portões, podem ser estagiários, se-
cretários, analistas e em alguns casos até gestores etc.

HUNTERS 
Vendedores com uma postura mais agressiva, eles buscam 
fechar a venda rapidamente, focados na busca de novos 
clientes.

HIGH TOUCH SALES
É sinônimo de vendas complexas. Neste tipo de 
vendas existe a necessidade de muitas interações 
com o cliente. 

H

seus clientes ideais. Alguns fatores considerados para defi-
nição de um ICP: engajamento com seu produto ou serviço, o 
mercado de atuação, tamanho do time de vendas, FIT etc.

INBOUND SALES   
É uma metodologia de vendas que prioriza as necessidades 
e objetivos do cliente. Nesse tipo de venda não se tenta 
vender a qualquer custo. Um vendedor Inbound atua de ma-
neira consultiva, auxiliando e conduzindo os contatos ao 
longo do processo de vendas.

ICP – Ideal Customer Profile
Traduzido para Perfil Ideal do Cliente, é um conjunto 
de parâmetros definidos por cada negócio ou em-
presa que leva em consideração características dos 
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INSIDE SALES – Vendas Internas
Traduzido para vendas internas, ou seja: Nesse tipo de venda 
o vendedor não tem contato presencial com o cliente, apenas 
online.

“reconhecimento do problema”, “consideração da solução” e 
“decisão de compra”.

JORNADA DE COMPRA
É o caminho percorrido pelo cliente até o fechamen-
to. Assim como o Funil de Vendas, é formado pelas 
quatro etapas: “aprendizado e descoberta”, 

J

analisando o desempenho daquela ação.

KEY ACCOUNT
É o profissional responsável pelas contas chave da empresa.

KPI – Key Performance Indicators 
Traduzido para Indicadores Chaves de Performan-
ce. São métricas definidas para serem acompanha-
das no desenvolvimento dos projetos de execução,

K

LEAD
O lead é um potencial cliente. São pessoas que demonstra-
ram interesse em adquirir o produto ou serviço da sua empre-
sa. Você pode identificar os leads por meio do preenchimen-
to de formulários online com seus dados de contato. 

LANDING PAGE
Landing page é uma página de cadastro com um 
objetivo claro e específico: tentar obter dados do 
prospect, como nome, e-mail e telefone. 

L



LTV – Lifetime Value of Customer
Traduzido para Valor do Tempo de Vida de um Cliente. Repre-
senta quanto tempo o cliente fica ativo, consumido na em-
presa.

pela equipe de vendas.

MVP (Minimum Viable Product)
É a versão mais simples de um produto que pode ser lançada 
com uma quantidade mínima de esforço e desenvolvimento

MRR – Receita Recorrente Mensal
Indica o valor recebido mensalmente por uma empresa em 
vista do pagamento de suas assinaturas de uso.

MQL – Leads Qualificados pelo Marketing  
É o lead que, de acordo com o marketing, está pre-
parado para ser um possível cliente e geralmente se 
encontra no meio do funil, passível a ser trabalhado
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muito satisfeito, 7 a 8 indicam indiferença e as notas 9 e 10 
demonstram que o cliente será um possível promotor da sua 
marca.

NUTRIÇÃO DE LEADS  
Muitos leads qualificados ainda não estão preparados para a 
compra. A função da nutrição de leads é justamente conduzir 
o lead no processo de vendas até que esteja capacitado para 
passar para a etapa seguinte no funil, até fechar negócio.

NPS – Net Promoter Score
O NPS é um índice de análise, pois avalia a nota que 
o cliente dá ao produto ou serviço, variando de 0 a 
10. As notas de 0 a 6 dizem que o cliente não ficou
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implementação após o fechamento do negócio. Pode incluir 
etapas como diagnóstico, implementação técnica, configura-
ções de softwares e consultoria. 

OPPS
Significa que o lead virou uma oportunidade de negócio para 
o vendedor.

OUTBOUND MARKETING
Estratégia de prospecção ativa.. É o marketing tradicional, 
que tem como principal objetivo trazer clientes oferecendo 
serviços ou produtos. A ideia é ir atrás do cliente ativamente 
e não necessariamente gerar o interesse genuíno desse pos-
sível cliente na sua empresa.

ONBOARDING
Em inglês, onboarding significa precisamente “em-
barcar”, mergulhar no contexto de uma organiza-
ção. É a fase de ativação, ou seja, é o processo de

O

PITCH DE VENDAS 
Conhecido como discurso de vendas, com a finalidade de 
justificar a decisão de compra do cliente.

PRÉ-VENDAS
Essa etapa realiza o primeiro contato com o lead e define se 
ele deve ou não ser passado para o profissional de vendas 
que vai levá-lo até o fechamento. 

PIPELINE DE VENDAS
Outro nome para o Funil de Vendas. P



PROSPECÇÃO
É o processo de procurar e adquirir potenciais clientes. Trata-
-se da primeira etapa de qualquer venda, pois é por meio da 
prospecção que o time de vendas encontra novas oportuni-
dades e as insere no funil de vendas.

PROSPECT   
É o cliente que está na fase de prospecção. Não confunda 
com o lead, o prospect está uma etapa antes.

em um curto espaço de tempo. Na prática, o Executivo de 
Vendas deve identificar qual dor tem mais relevância e en-
contrar meios de resolver aquilo de forma simples e ágil, fa-
zendo com que o prospect queira adquirir essa solução o 
mais rápido possível.

QUICK WINS
Em tradução literal, significa “vitória rápida”. É a 
ação de realizar pequenos processos de baixa com-
plexidade que irão gerar resultados de alto potencial

Q

uma boa relação entre as partes, possivelmente uma relação 
de confiança nascerá dali.

ROI – Retorno Sobre Investimento 
É a relação entre a quantidade de dinheiro ganho como resul-
tado de um investimento e a quantidade de dinheiro investi-
do.

RAPPORT   
É um termo muito usado por vendedores que esta-
belecem uma conexão agradável com os clientes. 
Rapport está ligado à empatia, assim, quando há

R



instalação de nenhum programa nos equipamentos e as apli-
cações são usadas pela internet.

SELL-IN
Sinônimo de venda B2B.

SELL-OUT
Sinônimo de venda B2C.

SELF-SERVICE SALES  
É um modelo de vendas totalmente automatizado, sem qual-
quer contato humano com o comprador. Dessa forma, o 
cliente tem total autonomia para prosseguir na compra, me-
diante a ajuda do sistema.

SPIN SELLING
“SPIN” é um acrônimo para quatro tipos de perguntas que 
podem transformar uma pessoa desinteressada em um po-
tencial cliente. São elas: Perguntas de Situação; Perguntas 
de Problema; Perguntas de Implicação; Perguntas de Neces-
sidade de solução.

SR – Sales Representative
É o representante de vendas da empresa, ou seja, o próprio 
vendedor.

SAAS – Software as a Service
Software como Serviço, em português. Nesse 
modelo, o sistema não é comercializado como um 
produto, mas sim como serviço. Assim, não é feita a
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TAXA DE FECHAMENTO
Esta métrica corresponde ao número de negócios fechados 
comparados com o números de leads qualificados trabalha-
dos em determinado período. 

TICKET MÉDIO  
É o valor médio das vendas de um período. Ele é um indica-
dor de desempenho, mostrando o quanto a equipe comercial 
tem conseguido fechar negócios mais vantajosos para a em-
presa.

TAXA DE CONVERSÃO  
A taxa de conversão é uma métrica usada para 
acompanhar quanto da sua audiência realmente 
converte e gera resultados para o negócio.

T

UPSELL  
Técnica de vendas em que um vendedor convida o 
cliente a comprar itens, atualizações ou outros 
complementos mais caros para gerar mais receita.

U

até o fechamento.

VENDA CONSULTIVA
É o processo em que o vendedor atua como um consultor: 
diagnosticando e entendendo o momento do cliente para 
que, juntos, concluam se a oferta faz sentido. Na venda 

VENDA COMPLEXA
É aquela que possui muitas variáveis e etapas até 
seu fechamento. Ou seja, são vendas que necessi-
tam de ações pontuais para que o cliente caminhe
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consultiva o vendedor investiga se o produto ou serviço que 
oferece é o ideal para resolver os problemas do cliente.

VENDA DIRETA
Vendas feitas diretamente do vendedor para os clientes sem 
a necessidade de intermediários ou pontos fixos. Muito 
comum em vendas de cosméticos e distribuidores de gran-
des marcas.

VENDA SIMPLES
É o tipo mais comum de venda, como aquelas feitas em lojas 
físicas e varejo. Ocorre quando o cliente vai até a loja já com 
interesse pelo produto ou serviço vendido, o papel do vende-
dor é apenas convencê-lo a comprar naquele momento.

 possíveis de forma presencial. 

WAR ROOM
Reunião de vendedores e gestores com o objetivo 
de superar uma situação difícil ou planejar ações de 
alto impacto.

W

XAAS
Também conhecido como Everything as a Service. É 
um modelo de negócios que explora a computação 
na nuvem para realizar serviços que, antes, só eram
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