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Rezumat. Orice firmă elaborează strategii de marketing numai cu 

scopul de a obţine rezultate favorabile. Dar, mai devreme sau mai târziu, 
chiar şi cele mai bune strategii încep să-şi piardă valabilitatea şi efectele 
lor asupra performanţelor de marketing ale firmei se diminuează. 
Efectele atracţiei reciproce între strategia de marketing şi performanţele 
firmei sunt cunoscute sub denumirea de legea gravitaţiei în marketing. 
Atunci când strategia de marketing nu mai are impact asupra 
performanţelor ca rezultat al legii gravitaţiei a cărei acţiune are drept 
consecinţă slăbirea relaţiei între cauza – care este strategia de 
marketing, şi efect – sub forma performanţelor, firma trebuie să efectueze 
o schimbare radicală. Această schimbare trebuie să fie făcută potrivit 
unei noi filozofii de marketing, de-a lungul unui proces ciclic necesar 
pentru dezvoltarea unei noi strategii de marketing. 

Acest articol îşi propune să evidenţieze faptul că firmele trebuie să 
recunoască valabilitatea limitată în timp şi spaţiu a strategiilor de 
marketing, să identifice cauzele uzurii strategiei şi implicaţiile legii 
gravitaţiei în marketing. Toate acestea trebuie să constituie o bază solidă  
pentru o schimbare strategică a marketingului care să fie inclusă, la 
rândul său, în planul general referitor la schimbare şi executată cu 
ajutorul metodelor specifice managementului strategic al schimbării. 
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1. Introducere: Modul tradiţional de abordare a strategiei de marketing 

Modelele clasice de gândire stabilesc faptul că strategia arată direcţia de 
acţiune pentru o perioadă de timp viitoare şi că aceasta face legătura între 
obiective şi măsurile necesare pentru atingerea lor (Uhe, 2003, p. 30, Danciu, 
2005, p. 21; Florescu, Mâlcomete, Pop (coord.), 2003, p. 669). Indiferent dacă 
strategia este de natură economică, managerială sau de marketing, ea are largă 
arie de cuprindere şi termenul lung drept principale caracteristici. 

Abordarea tradiţională a strategiei are drept laitmotiv afirmaţia că nicio 
tactică nu este mai bună decât o strategie corectă. Cu alte cuvinte, este nevoie 
ca strategia să fie bine fundamentată, elaborată şi executată, deoarece ea 
influenţează puternic toate etapele şi performanţele ulterioare, în cadrul 
orizontului temporal stabilit prin obiectivul său. Strategia trebuie să fie 
corespunzătoare şi din cauză că ea are o flexibilitate redusă. Această 
caracteristică obligă la respectarea tuturor elementelor de conţinut ale strategiei, 
pentru ca obiectivul fixat să fie realizat. 

Acestea sunt cerinţe esenţiale mai ales pentru realizarea pertinentă a 
procesului de dezvoltare şi executare a strategiei de marketing. Acest proces 
trebuie să ţină seama de următoarele premise, pentru a facilita succesul 
strategiei de marketing (Danciu, 2005, p. 25): 

 buna cunoaştere a misiunii şi a scopului general al firmei; 
 identificarea şi analiza atentă a pieţelor actuale şi potenţiale şi a 

segmentelor de piaţă ale firmei; 
 anticiparea schimbărilor probabile ale resurselor firmei, ale pieţelor şi 

ale consumatorilor; 
 luarea în considerare a obiectivului şi chiar a strategiei, dacă este necesar. 

Orice strategie de marketing trebuie elaborată şi pusă în aplicare numai în 
funcţie de condiţiile economice, sociale şi temporale în care firma îşi desfăşoară 
activitatea pe piaţă (Danciu, Grigorescu, p. 113). O bună strategie de marketing 
trebuie să aibă câteva calităţi generale, pentru succes fiind indispensabile 
consistenţa internă şi sinergia, convergenţa cu mediul extern şi fezabilitatea cu 
ajutorul resurselor firmei (Mc Donald, Wilson, 2002, p. 76). O bună strategie de 
marketing minimizează conflictul şi contradicţiile şi maximizează sinergia 
diferitelor elemente ale mixului de marketing. În acelaşi timp, o strategie bună 
recunoaşte implicaţiile mediului înconjurător şi mobilizează resursele firmei în 
funcţie de aceste implicaţii. O strategie de marketing bună poate fi sprijinită de 
resursele existente sau accesibile, fără a contrazice scopurile firmei şi fără a 
risca depăşirea limitelor acceptabile.  

Întrucât fiecare strategie are termenul lung drept caracteristică, ea este 
pusă în operă într-un context diferit faţă de condiţiile existente în faza de 
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elaborare a strategiei. Multe pot fi cauzele pentru care strategia de marketing 
trebuie schimbată mai mult sau mai puţin, acestea regăsindu-se în schimbarea 
condiţiilor mediului extern şi intern al firmei. În asemenea situaţii apar câteva 
întrebări precum: Ce se întâmplă atunci când strategia nu mai este atractivă? Ce 
se întâmplă dacă firma îşi dă seama că apare o uzură sau un declin al strategiei 
şi o menţine în continuare? 

2. Uzura strategiei – o tendinţă ce nu trebuie ignorată 

Strategia de marketing trebuie să fie dezvoltată şi executată potrivit uneia 
din următoarele trei abordări: implicarea strategică, oportunismul strategic şi 
adaptarea strategică (Aaker, 2008, p. 128). 

Oportunismul strategic este reprezentativ pentru lipsa de viziune şi 
apariţia uzurii strategiei. El este caracterizat de concentrarea asupra prezentului. 
Această abordare are drept prioritate identificarea şi valorificarea ocaziilor de 
piaţă oricând ele apar, în scopul de a obţine profit imediat. Atunci când succesul 
pe termen scurt se menţine, cel pe termen lung este ignorat cel puţin atât timp 
cât firmele care au rezultate pe termen scurt se transformă în firme importante, 
iar restul nu reprezintă o povară. O explicaţie cheie a obţinerii succesului de 
către firmele care practică un oportunism strategic în marketing constă în 
existenţa unei culturi de afaceri şi în dorinţa de a reacţiona rapid la ocaziile de 
piaţă pe măsură ce ele apar. Oamenii de marketing trebuie să aibă simţul 
afacerilor, să fie sensibili la noi ocazii şi ameninţări şi să reacţioneze rapid. O 
altă cerinţă cheie este apropierea faţă de piaţă. Managerii trebuie să discute cu 
clienţii şi alţi vectori cu privire la modificările în gusturile, atitudinea şi 
necesităţile consumatorilor. Firma trebuie să înţeleagă şi să acţioneze rapid 
pentru a schimba elementele de bază ale strategiei de marketing. 

O asemenea filozofie strategică facilitează însă uzura şi declinul strategiei 
de marketing şi îşi pierde impactul mai repede decât orice abordare strategică. 
Uzura strategiei apare atunci când aceasta îşi pierde progresiv capacitatea de a 
se adresa poziţiei strategice a firmei şi performanţele acesteia se deteriorează 
(Johnson, Scholes, Whittington, 2005, p. 27).  

Chiar dacă toate strategiile de marketing sunt dezvoltate pentru a avea 
succes, fiecare îşi poate pierde atracţia pentru firmă, la un moment dat. Acest 
fenomen are drept cauză lipsa de sensibilitate şi autosuficienţă. Studii istorice 
asupra modelelor de dezvoltare a strategiilor şi schimbărilor în cadrul firmelor au 
arătat că, în general, firmele au o perioadă de continuitate relativ lungă, în timpul 
căreia strategia adoptată rămâne practic neschimbată. În mod deosebit în cazul 
oportunismului strategic, acest proces tinde să creeze uzura sau declinul 
strategiei. Cel puţin trei fenomene pot transforma oportunismul strategic în declin 
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strategic (Aaker, 2008, p. 131). În primul rând, o situaţie pe termen scurt, cu 
caracter tranzitoriu, poate fi confundată cu o tendinţă suficient de puternică şi 
lungă pentru a justifica o mişcare strategică a firmei. Rezultatul va fi o strategie 
de marketing care nu corespunde scopului firmei sau situaţiei pieţelor. În al 
doilea rând, oportunităţile care facilitează profitul imediat pot fi considerate 
strategice când, de fapt, nu sunt. În al treilea rând, sinergiile care sunt aşteptate să 
se creeze între zonele existente şi cele noi ale firmei sau afacerii nu se 
materializează, afectând implementarea, inclusiv din cauza diferenţelor culturale, 
deoarece sinergiile sunt doar iluzorii. Rezultatul îl poate constitui apariţia unor 
noi zone de afaceri şi marketing, fără ca ele să poată fi susţinute. 

Întregul model al uzurii strategice, comparat cu schimbările produse în 
mediul extern, poate fi analizat cu ajutorul informaţiilor din figura 1. Se poate 
considera că strategia are un ciclu de viaţă care începe cu lansarea, continuă cu 
etapa de creştere când se obţine succesul, ea intrând în faza de maturitate când 
succesul este consolidat. Către sfârşitul maturităţii apar semnele declinului 
strategiei când ar trebui să fie iniţiată schimbarea. Atunci când nu sunt respectate 
cerinţele elaborării şi executării strategiei, aceasta poate să dea semne de uzură 
foarte devreme. Dacă strategia este menţinută în ciuda uzurii sale, declinul şi riscul 
de eşec se accelerează, ca rezultat al lipsei de flexibilitate şi revizie a strategiei. 
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Sursa: Johnson, Scholes, Whittington, 2005, p. 27. 

Figura 1. Riscul declinului strategiei 
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Flexibilitatea şi procesul de revizie a strategiei au scopul de a anticipa şi 
reacţiona la schimbările mediului, care sunt rezultatul cumulării mai multor 
tendinţe. 

3. Legea gravitaţiei în marketing, lege a uzurii strategiei de marketing 

Dicţionarele definesc gravitaţia ca fiind intensitatea cu care un corp este 
atras de altul (The Concised Oxford Dictionary, 1964, p. 538, Nouveau Petit 
Larousse, 1968, p. 483). În mod similar, o anumită atracţie se stabileşte între 
strategia de marketing şi performanţele firmei. Atracţia reciprocă dintre 
strategie şi rezultate depinde de intensitatea forţelor gravitaţionale care se 
diminuează mai devreme sau mai târziu, iar impactul strategiei asupra 
performanţelor firmei se reduce de asemenea. Cauzele care contribuie la uzura 
strategiei şi la reducerea efectelor acesteia includ schimbări ale mediului extern 
şi ale factorilor interni ai firmei care sunt sintetizate în figura 2. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Elaborată de autor. 
 

Figura 2. Factorii declinului strategiei 
 

Fiecare dintre aceşti factori poate fi cauza uzurii strategiei de marketing, 
în fiecare etapă a ciclului său de viaţă. Printre factorii importanţi care pot 
determina uzura strategiei se numără schimbările în aşteptările consumatorilor, 
în structura pieţei, modificări ale situaţiei concurenţiale, schimbări economice, 
legislative, ecologice şi tehnologice, schimbarea furnizorilor şi a distribuţiei, 
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lipsa investiţiilor şi a inovaţiei, controlul insuficient al firmei şi o abordare 
managerială şi de marketing neconvingătoare şi nesigură (Johnson, Scholes, 
Whittington, 2005, p. 475). Toţi aceşti factori şi mulţi alţii explică de ce orice 
strategie de marketing poate eşua. Legea gravitaţiei în marketing statuează că, 
indiferent cât de mare sau de puternică devine o firmă, mai devreme sau mai 
târziu performanţele sale se vor înrăutăţi aproape inevitabil. Acest model este 
potrivit firmelor de succes care adesea se dovedesc reticente să schimbe ceea ce 
ele consideră că este o strategie câştigătoare, indiferent de schimbările care 
apar, chiar dacă recunosc necesitatea revederii normale a strategiei de 
marketing. Firmele care opun o rezistenţă puternică la schimbare se caracteri-
zează prin faptul că au dimensiuni mari, sunt centralizate şi au structuri 
manageriale ierarhice, au sisteme informaţionale verticale, linii de produse 
nediferenţiate, forţa de muncă imobilă şi desfăşoară activităţi de piaţă de ceva 
timp. 

4. Schimbarea strategică, alternativă câştigătoare în lupta cu legea gravităţii  
de marketing 

Confruntaţi cu schimbări dramatice ale mediului, managerii de marketing 
pot adopta şi utiliza una din următoarele trei variante strategice: să ignore ceea 
ce se întâmplă şi să accepte consecinţele uzurii strategiei, să reacţioneze în mod 
rapid sau lent ori să încerce să anticipeze natura schimbărilor şi apoi să le 
gestioneze într-o manieră proactivă. Schimbările strategice progresive sunt 
rezultatul normal al culturii organizaţionale, al experienţei individuale şi 
colective, al proceselor politice şi al deciziilor anterioare. Dacă schimbările din 
mediul extern al unei firme au un ritm superior celui al schimbărilor strategice 
progresive, firma va eşua să se încadreze în tendinţele pieţelor. Asemenea firme 
reacţionează mai degrabă la schimbările mediului în încercarea de a pune la 
îndoială sau de a lupta cu schimbările şi noile situaţii ce apar şi nu vor putea 
inova sau crea noi oportunităţi. 

Atunci când strategia de marketing îşi pierde efectele, managementul 
firmei trebuie să efectueze o serie de schimbări fundamentale. Aceste schimbări 
trebuie să fie drastice, începând cu o nouă orientare. Direcţia viziunii strategice 
trebuie să fie schimbată de la concentrarea asupra situaţiei pe termen scurt la 
focalizarea asupra direcţiei viitoare care să arate încotro vrea să se îndrepte 
firma şi cum să procedeze ca să ajungă acolo (Bradley, 1995, p. 103). Dacă 
firma nu reuşeşte să efectueze această modificare a centrului de greutate, 
încrederea clienţilor va dispărea repede şi cota sa de piaţă va începe să scadă. 
Mai mult, firma riscă să nu mai joace niciun rol pe piaţă  şi să fie uitată.  
De aceea, devine evidentă ideea de concentrare asupra strategiilor de marketing 
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care creează valoare unică pentru clienţi şi de revizuire a lor în funcţie de natura 
schimbărilor mediului. Punctul de plecare îl constituie abandonarea chinului 
activităţilor de zi cu zi şi înlocuirea modelelor existente ale filozofiei de 
marketing. Noua abordare trebuie să constea în orientarea accentuată către 
parcurgerea unor etape specifice care includ (Wilson, Collins, 2007, p. 473): 

 realizarea de previziuni asupra sectorului de activitate prin 
identificarea modului în care pieţele vor fi sau pot fi încurajate să se 
dezvolte, cu alte cuvinte „să vadă viitorul înainte de a se produce”; 

 proiectarea arhitecturii marketingului strategic sau a schiţei de 
dezvoltare a abilităţilor şi structurilor necesare concurării în noile 
condiţii de mediu; 

 detalierea şi circumscrierea strategiei de marketing astfel încât 
resursele firmei să fie concentrate, repartizate şi utilizate în întregime. 

Schimbarea în domeniul marketingului ar putea fi rezultatul unui proces 
în cursul căruia va fi elaborată şi executată o nouă strategie. Acest proces bazat 
pe etapele anterioare şi cunoscut drept ciclu al schimbării are trei caracteristici 
esenţiale şi fiecare dintre acestea include multe ingrediente, programe şi 
elemente detaliate pentru a-l duce la bun sfârşit. Aceste caracteristici sunt 
conştientizarea, capacitatea şi voinţa şi ele reprezintă totodată condiţii necesare 
pentru schimbarea strategică de marketing, după cum reiese din figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Sursa: După Carnall, 1995, p.171. 
 

Figura 3. Condiţiile necesare pentru schimbare efectivă 
 

Conştientizarea (înţeleg, ştiu) are drept condiţii esenţiale răspunsul la 
întrebările: 

- cât de temeinic şi complet înţelege fiecare persoană implicată nevoile 
clienţilor, obiectivele, strategia, calendarul şi resursele necesare şi 
comportamentele, tehnicile şi sistemele noi; 
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- cât de sistematic este procesul instituit pentru urmărirea executării 
strategiei şi a corecţiilor efectuate în timp ce schimbarea este în curs de 
producere. 

Capacitatea (pot, pot să fac faţă) evidenţiază răspunsul la întrebarea 
următoare ca fiind condiţie esenţială a realizării schimbării: 

- cât de complet au fost identificate şi asigurate resursele necesare, 
inclusiv resursele financiare, umane şi de timp. 

Voinţa (aleg, evaluez, vreau)  depinde de răspunsurile firmei la întrebări 
precum: 

- cât de consistentă este implicarea managerilor de marketing şi a 
angajaţilor relevanţi pentru realizarea schimbării, inclusiv în ce măsură 
consideră ei că schimbarea este reală, în ce măsură stăpânesc aceştia 
abordarea şi cum poate fi susţinută implicarea pentru schimbare; 

- cât de consistent şi credibil este climatul financiar pentru perioada de 
realizare a schimbării şi în ce măsură cei implicaţi îşi vor respecta 
angajamentele privind gradul de implicare în procesul schimbării; 

- care sunt consecinţele eşecului şi cât de vizibil şi de consistent este 
comportamentul liderilor. 

 
Măsura în care aceste condiţii sunt îndeplinite determină sprijinul acordat 

procesului schimbării de marketing în trei etape (Carnall, 1995, p. 172). 
Începutul ca etapă presupune recunoaşterea problemelor, creşterea 

progresivă a conştientizării, realizarea de analize strategice, începerea studiilor 
de fezabilitate. Toate acestea încep să creeze o nouă percepţie asupra 
performanţelor de marketing ce pot fi atinse pe piaţă, în relaţiile cu clienţii, în 
funcţie de schimbările tehnologice rapide şi aşa mai departe. 

Concentrarea este etapa în care efortul pentru conştientizare continuă, dar şi 
managerii se apropie de decizie şi acţiune. Decizii strategice de marketing ce 
pot fi luate sunt cele cu privire la noi modalităţi de atacare a pieţelor, la o nouă 
politică de produs sau la alte strategii competitive.  

Includerea ca ultimă etapă are în vedere concentrarea asupra schimbărilor 
strategice de marketing. Acum sunt elaborate şi executate strategii specifice 
pentru fiecare element al mixului de marketing. Toate aceste strategii sunt 
incluse într-un plan de marketing strategic cuprinzător. 

Schimbarea este alternativa câştigătoare la efectele pe care le are pierderea 
atracţiei între strategia de marketing şi performanţele de marketing, din cauza 
schimbărilor mediului. Cu cât mai slabă este gravitaţia de marketing cu atât mai 
puternică este nevoia unei schimbări strategice. Autori (Johnson, Scholes, 
Whittington, 2005, p. 506) şi manageri sunt convinşi că este bine dacă 
schimbarea mediului are un caracter progresiv în funcţie de natura ei. În acest 
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mod, schimbarea se va realiza cu ajutorul competenţei, experienţei şi 
convingerilor persoanelor din firmă şi al resurselor existente, astfel încât 
schimbarea este eficientă şi justificată. O schimbare a mediului de tipul  
„big-bang” poate însă să apară şi aceasta necesită o reorientare şi un ritm al 
schimbării mai rapide, în special dacă firma se confruntă cu o criză sau trebuie 
să modifice direcţia strategică foarte repede. Fiecare situaţie face necesar un 
anume tip de schimbare, în funcţie de natura şi amploarea acesteia pentru a 
reuşi efectuarea unei schimbări corespunzătoare a strategiei de marketing aşa 
cum se arată în tabelul 1.  

Atunci când, în funcţie de natura sa, schimbarea este progresivă, strategia de 
marketing poate fi modificată mai puţin, ea constând în adaptare şi o mai bună 
evoluţie drept căi pentru transformare. În perioade de criză, considerăm că 
abordarea de tip „big-bang” a schimbării este cea mai frecventă, ceea ce 
înseamnă că firma trebuie practic reconstituită şi realizată o revoluţie strategică. 

 
Tabelul 1  

Tipuri ale schimbării strategice de marketing 
Amploarea schimbării 

 Realiniere Transformare 
Progresivă Adaptarea strategiei de 

marketing 
Evoluţia strategiei de 
marketing 

 
 Natura  

schimbării  
Big bang (explozivă) Reconstrucţia strategiei de 

marketing 
Revoluţia strategiei de 
marketing 

 
Sursa: Adaptarea autorului după Johnson, Scholes şi Whittington, 2005, p. 506. 

 
Reconstrucţia este tipul de schimbare strategică rapidă şi care poate 

implica o modificare importantă a marketingului firmei, dar nu schimbă în mod 
fundamental paradigma. Reconstrucţia poate consta într-o schimbare unde sunt 
necesare modificări structurale majore sau într-un program pentru o reducere 
importanta a costurilor, pentru a face faţă declinului performanţelor de 
marketing şi condiţiilor de piaţă dificile. 

Revoluţia reprezintă varianta care face necesare schimbări rapide şi 
majore, dar şi modificarea paradigmei de marketing. Schimbarea cu caracter 
revoluţionar este necesară atunci când strategia de marketing este atât de 
limitată de paradigma de marketing existentă şi de practicile uzuale de 
marketing la nivelul firmei încât aceasta nu poate reacţiona chiar dacă 
presiunile exercitate de mediu sau de concurenţă solicită schimbări 
fundamentale. În asemenea situaţii este nevoie de inovare în domeniul 
marketingului, aşa cum ar putea fi o strategie pentru realizarea unui produs nou.  
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Evoluţia solicită schimbarea paradigmei de marketing, dar în mod 
progresiv. Acest tip reprezintă mai mult o modificare strategică reactivă chiar 
dacă managementul are un plan pentru eventuale schimbări. Evoluţia modului 
în care se găsesc noi soluţii necesită timp pentru a deveni efectivă, dar ea poate 
conduce la o modificare permanentă a strategiei pe măsură ce mediul firmei se 
schimbă. 

Adaptarea constă în alternativa care se poate împăca cu paradigma de 
marketing existentă şi se realizează în mod treptat (Nickols, 2008, p. 7). Ea 
reprezintă cea mai utilizată modalitate de schimbare reactivă, în cadrul firmelor. 
O firmă bine adaptată trebuie să dispună de legitimitate, eficacitate şi eficienţă 
susţinută de-a lungul timpului (Chakravarthy, Lorange, 1991, p. 302). 
Legitimitatea descrie dreptul unei firme de a menţine modalitatea aleasă de ea 
pentru a-şi desfăşura activitatea şi aceasta este legitimitatea externă, dar şi 
gradul de implicare a angajaţilor săi în realizarea misiunii şi a strategiei firmei 
(legitimitatea internă). Eficacitatea reprezintă un mod de a măsura oportunităţile 
de creştere care se află la dispoziţia unei firme pe nişele de piaţă alese. Valoarea 
surplusului de contribuţie pe care o firmă este în măsură să o genereze cu 
ajutorul strategiilor sale peste dividendele pe care ea trebuie să le asigure 
acţionarilor reprezintă eficienţa.  

Fiecare tip de schimbare strategică de marketing corespunde exigenţelor 
necesare evitării uzurii şi declinului strategiei numai dacă ea este efectuată într-
o manieră convergentă cu natura, amploarea şi ritmul schimbărilor mediului 
firmei. O schimbare proactivă a strategiei de marketing va permite însă o mai 
bună evitare a riscului de uzură a strategiei. 

Concluzii 

Orice strategie este elaborată şi utilizată doar cu scopul de a obţine 
rezultate favorabile, dar chiar şi cele mai bune strategii vor începe să se uzeze la 
un moment dat şi să îşi piardă efectele favorabile. Acest fenomen este cunoscut 
drept uzură strategică. El acţionează în sensul pierderii treptate a capacităţii 
strategiei de a menţine performanţele firmei. Cu alte cuvinte, între strategia de 
marketing şi performanţele firmei există o atracţie reciprocă, şi intensitatea 
acesteia reprezintă legea gravitaţiei în marketing. Din cauza schimbărilor 
înregistrate de factori ai mediului intern şi extern numeroşi şi variaţi poate 
apărea declinul strategiei de marketing ca urmare a uzurii acesteia, ceea ce 
înseamnă că intensitatea atracţiei între strategia de marketing şi performanţa de 
marketing se reduce în mod progresiv. Acest model este potrivit în cazul 
firmelor care obţin succese dar sunt rezistente la schimbare, mai ales pentru cele 
care sunt orientate spre oportunismul strategic. 
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Odată ce strategia de marketing îşi pierde impactul este necesară o 
schimbare fundamentală pentru ca firma să-şi recapete poziţia pierdută, astfel 
încât să evite riscul scăderii drastice a încrederii consumatorilor şi al uitării. 
Punctul de plecare al unei astfel de schimbări este o nouă gândire de marketing. 
Această nouă paradigmă asupra schimbării marketingului firmei sugerează un 
ciclu al modificărilor care este rezultatul unui proces specific în timpul căruia 
este elaborată şi aplicată o nouă strategie de marketing. Schimbarea ciclică 
trebuie să aibă drept principal sprijin cel puţin trei condiţii care sunt 
conştientizarea, capacitatea şi voinţa şi trei etape esenţiale, respectiv începutul, 
concentrarea şi includerea. Intensitatea şi impactul unei astfel de schimbări 
pentru revitalizarea rezultatelor firmei depind de gravitaţia de marketing. Cu cât 
gravitaţia este mai slabă, cu atât corectarea strategiei trebuie să fie mai 
importantă. Modificarea strategiei de marketing poate fi progresivă sau de tipul 
„big-bang”. Fiecare alternativă corespunde necesităţii de evitare a riscului ca 
strategia să se uzeze numai dacă ea este efectuată într-o manieră convergentă cu 
natura, amploarea şi ritmul schimbărilor mediului. 

Ritmul în care strategia se uzează şi gradul redus al atracţiei între strategie 
şi rezultate de-a lungul ciclului de viaţă al strategiei de marketing fac necesar un 
tip particular de schimbare strategică. Dacă schimbarea este de natură 
progresivă, firma poate alege între adaptare şi evoluţie. Acestea sunt modificări 
mai blânde şi constau în corecţii ale strategiei pe baza efectelor exercitate de 
influenţele exercitate de diverşii factori ai mediului asupra uzurii strategiei. În 
cazul schimbării de tip exploziv, amploarea schimbărilor strategice se 
materializează în reconstrucţie şi revoluţie a strategiei de marketing. Cele mai 
favorabile modificări posibile rămân cele de tip „big-bang” ca natură şi care au 
ca scop reconstrucţia sau revoluţia.  

Toate cele de mai sus indică faptul că orice firmă trebuie să fie deschisă 
schimbării. Firmele trebuie să evite orice situaţie care ar putea contribui la 
intrarea în acţiune a legii gravitaţiei în marketing. Ele trebuie să ia măsuri pe 
bazele solide ale managementului strategic al schimbării. 
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