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2. Cuvinte cheie 
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vânzări, tehnici de leadership în vânzări, managementul performanţei in vânzări 

3.Sinteza lucrării 

Această teză debutează printr-o dezbatere a stadiului curent al cunoaşterii în domeniul 

leadership-ului în vânzări şi constituie dezvoltarea diferitelor teorii de leadership.Printre altele, 

leadership-ul transformaţional şi  leadership-ul tranzacţional sunt descrise în detaliu, întrucât 

aceste două stiluri de leadership sunt considerate a fi cele mai eficiente (Traml et al., 2015). 

Studiile au demonstrat că acest fapt este valabil de asemenea şi în vânzări (Ingram et al., 2017). 

În partea empirică a acestei teze sunt prezentate metodele utilizate în mod curent pentru a 

măsura şi  evalua comportamentul de leadership şi aplicarea acestuia în obiectivele de afaceri. 

MLQ-5x este cel mai bine recunoscut şi testat instrument care poate măsura “întreaga arie de 

leadership” în combinaţie cu efectele asociate (Felfe & Goihl, 2014). Modelul întregii arii de 

leadership constituie comportamentul liderilor faţă de angajaţii acestora în condiţii de muncă. 

O analiză suplimentară este realizată asupra unui instrument numit modelul celor cinci factori. 

Modelul celor cinci factori se împarte în cele cinci mari trăsături de personalitate, care pot fi 

atribuite fiecărui om. În prezent, modelul celor cinci mari trăsături de personalitate este perceput 

la nivel internaţional ca fiind modelul standard universal în cercetarea personalităţii (John, 

Naumann & Soto, 2008; Asendorpf & Neyer, 2012). Deoarece mediul economic devine din ce 

în ce mai instabil, în special în domeniul vânzărilor, acest instrument este utilizat în acest studiu 

împreună cu o cercetare calitativă a literaturii şi intervievarea directă a experţilor din acest 

domeniu. Acest studiu clarifică măsura în care cele cinci trăsături de personalitate ale 

managerilor de vânzări influenţează succesul forţei de muncă din vânzări. De asemenea, este 

realizată o diferenţiere între condiţiile economice instabile şi cele stabile. Rezultatele cercetării 

sunt sistematizate pentru a prezenta spectrul larg, atât ştiinţific cât şi practic, al acestei lucrări 

în raport cu literatura curentă. Servind ca un nou model pentru liderii din domeniul vânzărilor, 

unul care poate fi utilizat atât în termeni ştiinţifici cât şi practici, rezultatele acestei cercetări pot 

fi aplicate în teorie şi în practică într-un mod simplificat. 



 

 

În prima parte a lucrării este discutat stadiul current al cunoaşterii în ceea ce priveşte 

leadership-ul în vânzări. În trecut, acest subiect a fost studiat din multiple puncte de vedere iar 

cunoaşterea obţinută se suprapune într-o mare masură. Obiectivul primei părţi a acestei teze 

este prezentarea înţelegerii curente şi fundamentale a acestui subiect. 

Cea de-a doua parte prezintă dezvoltarea diferitelor teorii de leadership. Aceste teorii 

au fost formulate iniţial în mod general şi au fost mai apoi transferate prin cercetări în domeniul 

vânzărilor. În primul capitol al acestei secţiuni, teoriile tradiţionale de leadership sunt definite 

şi explicate, incluzând influenţa acestora asupra vânzărilor. În al doilea capitol al acestei 

secţiuni, două teorii de leadership, leadership-ul transformaţional si leadership-ul tranzacţional, 

sunt descrise într-un mod amănunţit. Aceste două teorii de leadership sunt considerate a fi cele 

mai eficiente (Traml et al., 2015). Studiile au demonstrat că acest fapt este valabil de asemenea 

şi în vânzări (Ingram et al., 2017). 

În cea de-a treia parte a acestei teze, sunt prezentate toate metodele care sunt utilizate în 

prezent pentru a măsura şi evalua comportamentul de leadership şi aplicarea acestuia în 

obiectivele de afaceri. Întrucât cel mai bun mod de a evalua ipotezele acestei lucrări este 

utilizarea instrumentului de măsură MLQ-5x, un chestionar cantitativ este pus în aplicare în 

urmatorul pas al cercetării. MLQ-5x este cel mai bine recunoscut şi testat instrument care poate 

măsura “întreaga arie de leadership” în combinaţie cu efectele asociate (Felfe & Goihl, 2014). 

Modelul întregii arii de leadership constituie comportamentul liderilor faţă de angajaţii acestora 

în condiţii de muncă. Acest model reprezintă o teorie generală de leadership prin care stilurile 

de leadership tranzacţional şi transformaţional sunt corelate cu stilul de leadership laissez-faire 

(Furtner & Baldegger, 2013). Modelul întregii arii de leadership este cel mai reprezentativ şi 

eficient model de leadership disponibil în prezent (Sosik & Jung, 2010). Pentru a face sigur 

faptul că prezenţa fizică a managerului produce o diferenţă, cei intervievaţi au fost împărţiţi  în 

două grupe. O diferenţiere a fost realizată între agenţii de vânzări care lucrează de la distanţă şi 

cei care lucrează faţă-în-faţă cu managerii acestora în mod constant. Răspunsurile managerilor 

de vânzări si ale agenţilor de vânzări au fost evaluate pe baza orientării date şi apoi comparate. 

Acest lucru oferă un răspuns nu numai întrebărilor ce se referă la cel mai potrivit stil de 

leadership pentru vânzările din prezent şi la efectele utilizării acestor metode, ci şi măsurii în 

care se produce o diferenţă prin faptul că managerii lucrează faţă-în-faţă cu angajaţii acestora 

sau de la distanţă. Rezultatele sunt prezentate în cea de-a patra parte a acestei teze.  



 

 

O cercetare suplimentară a fost realizată pe baza unui instrument numit modelul celor 

cinci factori. Modelul celor cinci factori se împarte în cele cinci mari trăsături de personalitate, 

care pot fi atribuite fiecarui om.  În prezent, modelul celor cinci mari trăsături de personalitate 

este perceput la nivel internaţional ca fiind modelul standard universal în cercetarea 

personalităţii (John, Naumann & Soto, 2008; Asendorpf & Neyer, 2012). Deoarece mediul 

economic devine din ce în ce mai instabil, în special în domeniul vânzărilor, acest instrument a 

fost utilizat în acest studiu împreună cu o cercetare calitativă a literaturii şi intervievarea directă 

a experţilor din acest domeniu. Acest studiu clarifică măsura în care cele cinci trăsături de 

personalitate ale managerilor de vânzări influenţează succesul forţei de muncă din vânzări. De 

asemenea, este realizată o diferenţiere între condiţiile economice instabile şi cele stabile. 

Rezultatele părţii calitative a acestei cercetări indică astfel ce trăsături de personalitate sunt 

dezvoltate cel mai bine de către managerii de vânzări în condiţii instabile şi ce trăsături de 

personalitate sunt dezvoltate cel mai bine în condiţii stabile. Rezultatele sunt prezentate în cea 

de-a patra parte a acestei teze. 

În ultima parte a acestei teze, rezultatele cercetării sunt consolidate pentru a prezenta 

spectrul larg, atât ştiinţific cât şi practic, al acestei lucrări în raport cu literatura curentă. Servind 

ca un nou model pentru liderii din domeniul vânzărilor, unul care poate fi utilizat atât în termeni 

ştiinţifici cât şi practici, rezultatele acestei cercetări pot fi aplicate în teorie şi în practică într-

un mod simplificat. 

 

         

 


