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Abordagem de flexibilidade para processos de negócio e TI aumenta muito as possibilidades de 
inovar, tanto dentro quanto fora das empresas. 
 
O conceito de loose coupling (acoplamento livre) quer dizer, na computação, a transferência de 
dados entre subsistemas independentes. Trata de uma filosofia-chave de design referente às 
novas gerações de plataformas de tecnologia. E é um conceito necessário, por exemplo, para 
fornecer a flexibilidade prometida por service-oriented architectures (SOAs). E também guarda a 
promessa de mudar o modo como os executivos organizam processos de negócio.  
 
Muitas empresas, hoje, estão organizadas de acordo com um modelo que usa rígidas abordagens 
de gerenciamento. Embora esta estratégia tenha proporcionado grande economia operacional, 
dificulta a improvisação porque mudanças em uma área causam interrupções imprevistas em 
outras. Como resultado, a flexibilidade costuma ser desencorajada em práticas de negócio.  
 
A inovação de loose coupling não vai mudar só o modo como as empresas operam dentro da 
corporação. Também transforma o modo como colaboram e inovam ao possibilitar a formação de 
redes globais de processos capazes de mobilizar muitos de parceiros de negócio altamente 
especializados para fornecer maior valor aos clientes.  
 
A Cisco, por exemplo, criou uma rede global de processos com milhares de parceiros de canal que 
fornecem de tudo, desde operações básicas de fulfillment a serviços de consultoria ou engenharia 
extremamente especializados para adaptar os produtos de rede da Cisco aos ambientes exclusivos 
de seus clientes. Os parceiros nesta rede são loosely coupled e orquestrados pela Cisco.  
 
Esta rede de  processos funciona porque a Cisco desenvolveu meios padronizados de especificar 
capacidades e requisitos de performance e familiarizar todos o parceiros com seu vocabulário 
padronizado quando eles se juntam à rede de processos. Esta abordagem para definir interfaces 
padronizadas para cada módulo de atividade possibilita que a Cisco monte os módulos certos 
rapidamente e garanta que o parceiro mais bem-qualificado seja designado para cada módulo. 
Este é um exemplo de loose coupling em processo de negócio. 
 
Os CIOs estão especialmente bem-posicionados para ajudar o resto da equipe de gerência sênior 
a fazer a transição para processos de negócio loosely coupled 
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Os CIOs entendem os princípios de tecnologia e design necessários para suportar tais processos 
tanto dentro quanto além das corporações. 
Loose coupling começa com a noção de modularidade, agrupar atividades em módulos separados 
onde os outputs possam ser claramente especificados e as atividades em cada módulo possam ser 
executadas com relativa independência, sem se apoiar em atividades em outras partes da 
aplicação.  
 
Em TI, por exemplo, faz sentido criar um módulo separado para conversão de moeda em uma 
aplicação de entrada de pedidos para que seja possível lidar com inserções de novas moedas de 
maneira independente, sem afetar o restante dos procedimentos de entrada de pedidos.  
 
O módulo de conversão de moeda deve ser projetado desde o início, como um serviço que possa 
ser usado por uma ampla gama de aplicações — não apenas entrada de pedidos, mas também 
procurement, processamento de relatório de gastos, financiamento e qualquer outra aplicação — 
em uma ampla gama de ambientes de computação distribuídos ao redor do mundo. 
 



Mas modularidade não basta. Loose coupling também busca criar maneiras padronizadas de 
descrever procedimentos ou informações contidos nos módulos. No domínio de TI, este é um dos 
grandes avanços da tecnologia de Web services; através da linguagem de descrição de Web 
services (Web services description language -- WSDL), que define um conjunto de padrões para 
criar documentos que descrevem o que um Web service oferece, como ele se comunica e onde 
encontrá-lo.  
 
Visto que estes padrões foram amplamente adotados na comunidade de tecnologia, agora 
podemos acessar uma gama muito mais ampla de módulos ou serviços. O desenvolvedor de uma 
nova aplicação, por exemplo, poderia fazer uso, rapidamente, do módulo de conversão de moeda 
baseado na informação fornecida no documento de interface e, com igual facilidade, mudar para 
outro módulo de conversão de moeda se ele oferecesse melhor funcionalidade (digamos, 
atualizações mais freqüentes de taxas de conversão).  
 
Loose coupling é atrativo em muitos níveis. Ele aumenta a flexibilidade ao facilitar a troca de 
módulos conforme a necessidade, por exemplo. 
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Em um ambiente de TI baseado nesse conceito, uma empresa seguradora, por exemplo, teria 
mais facilidade para acessar um novo algoritmo altamente especializado que lhe permite avaliar 
riscos em determinadas categorias de prédios comerciais de maneira mais rigorosa do que um 
algoritmo mais geral.  
 
Consequentemente, a empresa não teria mais que se apoiar em um único algoritmo de uso geral 
para cobrir todos os prédios comerciais. Em vez disso, ela poderia usar algoritmos best-in-class 
para categorias de seguro específicas e, assim, gerenciar sua exposição a riscos com mais 
eficácia. 
  
Loose coupling provavelmente é ainda mais atrativo a longo prazo por seu papel de aprimorar a 
inovação. Para começar, os gestores destes sistemas podem recombinar módulos de maneiras 
criativas para fornecer valor distintivo.  
 
Corretores de valores online, por exemplo, estão usando arquiteturas de TI loosely coupled com o 
objetivo de reunir um rico conjunto de informações especializadas de maneiras extremamente 
“talhadas” para satisfazer as necessidades de investidores com grande patrimônio líquido.  
 
Os investidores precisam de informação detalhada sobre o desempenho de suas carteiras, bem 
como acesso a uma variedade de informações especializadas de terceiros — relatórios de 
analistas, tabelas técnicas, perfis de empresas, dados macro-econômicos e assim por diante — 
para tomar decisões de investimento melhores. SOAs permitem que os corretores de valores 
reúnam um conjunto muito mais amplo de recursos para seus investidores e, assim,  possam 
experimentar novas maneiras de combinar dados e técnicas analíticas.  
 
Inovação por meio da recombinação de módulos é só o começo. Loose coupling também permite 
inovação incremental rápida dentro de módulos 
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Ao reduzir interdependências de módulos, loose coupling facilita experimentar e improvisar dentro 
de um módulo sem se preocupar com interrupções imprevistas em outras partes do sistema. 
Neste aspecto, loose coupling, em TI, amplia o potencial de inovação incremental rápida através 
de loose coupling em processos de negócio. 
 
Dadas as limitações das abordagens mais rígidas, não admira que algumas empresas tenham 
começado a desenvolver uma estratégia alternativa para projetar processos de negócio. Uma das 



empresas pioneiras nesta abordagem alternativa em processo de negócio é a empresa chinesa Li 
& Fung, com sede em Hong Kong.  
 
A Li & Fung é muito conhecida na indústria de vestuário, mas pouco conhecida fora dela. Seus 
clientes são estilistas de todo o mundo. Em benefício deles, a Li & Fung vai orquestrar supply 
chains end-to-end extremamente especializadas, começando com o sourcing de fios ou fibras e 
terminando com a entrega de mercadorias montadas para centros específicos de distribuição no 
varejo.  
 
Isso talvez envolva reunir dezenas de participantes especializados em escala global para garantir 
que capacidades apropriadas sejam empregadas, por exemplo, para fabricar refinados suéteres de 
lã direcionadas ao mercado europeu versus calças esportivas de fibra sintética para o mercado 
norte-americano, onde um conjunto muito diferente de  empresas pode ser necessário.  
Esta enorme flexibilidade é possível porque a Li & Fung montou uma rede de processos loosely 
coupled com 7,5 mil parceiros de negócio em todo o mundo. 
 
A Li & Fung é capaz de orquestrar esta rede complexa e altamente flexível porque se concentra 
em definir maneiras padronizadas de especificar outputs de cada parceiro e deixa a cargo de cada 
um as decisões sobre como agir em relação aos outputs. Fornece, por exemplo, uma maneira 
padronizada de representar cor para as roupas, mas não diz como produzir esta cor.  
 
A Li & Fung agora está implementando tecnologia Web services e criando SOA que se estende por 
sua rede de processos para suportar processos de negócio loosely coupled. Este tipo de 
arquitetura é atrativo para a Li & Fung porque não requer que seus parceiros de negócio 
descartem tecnologia existente e adotem um conjunto comum de plataformas de tecnologia.  
Em vez disso, cada parceiro pode usar padrões de Web services para implementar interfaces 
loosely coupled para suas aplicações e seus bancos de dados existentes e automatizar conexões 
com outros parceiros de negócio na rede da Li & Fung. 
 
Ao utilizar uma abordagem loosely coupled, a Li & Fung conseguiu reduzir de meses para semanas 
os tempos de ciclo em seus supply chains de vestuário globais, superando a performance de 
concorrentes mais hardwired.  
 
Em indústrias extremamente velozes e exigentes, como as de vestuário e produtos eletro-
eletrônicos, abordagens loosely coupled possivelmente não teriam êxito sem satisfazer requisitos 
agressivos de custo, desempenho, qualidade e tempo de ciclo.  
 
A estratégia da Li & Fung é muito bem sucedida. Gera mais de US$5 bilhões de receita e teve 
crescimento de dois dígitos ao longo de muitos anos. Com apenas 5 mil funcionários, a Li & Fung 
fatura cerca de US$1 milhão por funcionário. Em uma indústria acostumada a margens mínimas, 
a Li & Fung também é muito lucrativa, com 30% a 50% de rentabilidade sobre o patrimônio. 
 
Uma estratégia de loose coupling eficaz exige dos participantes do negócio o estabelecimento de 
relações de longo prazo muito mais ricas do que as relações baseadas em transação 
convencionais 
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Loose coupling não funciona sem um investimento expressivo na criação de relações baseada em 
confiança entre os participantes. Estes elementos de negócio têm que ser entrelaçados com 
elementos de tecnologia, formando a base para que sentido, confiança e orquestração 
compartilhados se desenvolvam e evoluam. 
 
Até agora, a abordagem loosely coupled para gerenciamento de processos de negócio tem sido 
implementada além dos limites da corporação para coordenar processos de negócio que 
abrangem múltiplas empresas.  



Esperamos que, com o passar do tempo, esta abordagem também seja aplicada a gerenciamento 
de processo de negócio dentro da corporação. À medida que as empresas perceberem os 
benefícios de loose coupling para o desempenho, também vão querer adotar esta abordagem 
dentro da corporação para aumentar a flexibilidade. 
 
Os CIOs estão naturalmente posicionados para desempenhar um papel de liderança em ajudar as 
empresas a adotar e implementar estas plataformas de tecnologia loosely coupled. Eles deveriam 
começar com funções de negócio que têm a interação maior com terceiros (por exemplo, vendas 
e marketing, suporte ao cliente, procurement e gerenciamento de supply chain).  
 
Ao vincular a evolução da arquitetura de TI às necessidades de negócio atuais mais prementes, os 
CIOs podem mobilizar o apoio de seus colegas de negócio para estratégias de migração de 
arquitetura mais ambiciosas. 
 
Em um escopo mais amplo, os CIOs podem ajudar executivos fora da área de tecnologia a 
entender os benefícios atrativos de uma abordagem de design loosely coupled. Ao enfocar as 
aplicações de loose coupling para o negócio, os CIOs têm o potencial de se tornar grandes players 
na próxima onda de inovação.  
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