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Sustentado na escala da IBM, software de comunicação chega a 100 milhões de usuários. C 
omprada em 1995 pela International Business Machines (IBM), a Lotus Software, dona de uma 
das plataformas de comunicação corporativa mais utilizadas no mundo, o Lotus Notes, cresce a 
passos largos. Naquela época, a empresa tinha um milhão de usuários. Hoje, a solução conta com 
100 milhões de usuários e 45 mil clientes espalhados mundialmente.  
 
A expectativa da IBM é que esse ritmo de crescimento continue. Apostando nisso, a empresa está 
desembolsando US$ 1 bilhão neste ano e até 2005 no aprimoramento do sistema Lotus, informou 
a este jornal o principal executivo mundial da IBM Lotus Software, Ambuj Goyal.  
 
A empresa agora é uma unidade de negócios dentro do grupo de Softwares da IBM. No entanto, 
Goyal responde diretamente ao presidente mundial da IBM, Sam Palmisano.  
 
Goyal esteve no Brasil na semana passada participando do evento voltado para clientes "Eficiência 
Operacional e Produtividade na Era on demand", realizado pela IBM em São Paulo. Ele preferiu 
não quantificar o número de clientes que a empresa tem no Brasil, mas citou que há grandes 
clientes, como Banco do Brasil e Petrobrás.  
 
A IBM não abre os números totais de vendas da Lotus. Mas eles estão incluídos juntamente com 
as outras marcas de software, que representaram US$ 13 bilhões em receita no último balanço 
anual da empresa. A receita com softwares cresceu 24,9% em 2002 e foi a que mais aumentou 
dentro da IBM em todo o mundo.  
 
O principal concorrente da Lotus é o Exchange, da Microsoft. A empresa não informou o número 
global de usuários do sistema até o fechamento desta edição. No Brasil, de acordo com o último 
relatório da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), de março deste no, a Microsoft, com 
o Exchange e o Outlook, está presente em 66% da base instalada de computadores das empresas 
pesquisadas em 2002. Cerca de 60% das quinhentas maiores empresas privadas do País 
participaram da pesquisa. No ano anterior, esse percentual era de 60%. Já a Lotus Notes e o Mail, 
da IBM, viu sua participação cair de 29% em 2001, para 23% em 2002, segundo a FGV-SP.  
 
Para retomar o mercado perdido, a estratégia da Lotus Software no Brasil está alinhada com a 
mundial, focada na computação sob demanda e no preço competitivo, diz. Goyal cita uma 
pesquisa do Radicati Group feita em 2002. Segundo a pesquisa, o custo por usuário do Notes 
chega a ser um terço do custo do Exchange.  
 
"O Lotus Notes tem várias ferramentas, mas elas são instaladas de acordo com a necessidade do 
cliente", disse Goyal, que trabalha na IBM desde 1982, mas está no cargo desde o início do ano. O 
executivo foi responsável por estabelecer o direcionamento inicial em servidores de aplicações 
Web, que levou ao surgimento da família de produtos WebSphere. Ele liderou ainda os esforços de 
pesquisa na criação do supercomputador Deep Blue, que foi até Campeão Mundial de Xadrez.  
 
Segundo Goyal, o Lotus Notes vem crescendo mundialmente porque vem deixando de ser apenas 
uma ferramenta de e-mail corporativo para se destacar como um ferramenta de colaboração. "O 
crescimento é decorrente da constatação pelo cliente do retorno do investimento da ferramenta 
que oferece muitos aplicativos como o de e-learning", disse Goyal.Um dos principais cases de 
sucesso da ferramenta IBM Lotus é com a Rede do Saber, ligada à Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo. A rede é gestora de formação continuada de professores da rede pública e 
utiliza soluções IBM Lotus para práticas de e-learning, colaboração e gestão do conhecimento. A 
gestão operacional é feita pela Fundação de Desenvolvimento da Educação e da Fundação Carlos 
Vanzolini.  
 



O projeto, iniciado há três anos na capital, vem se expandindo por vários municípios do estado 
paulista. Atualmente, a rede conta com 41 municípios inscritos e atende 5 mil professores. O 
sistema tem capacidade para atender simultaneamente 12 mil pessoas por período, diariamente. 
Em 2002, foram formados 6,2 mil professores de 1 a 4 série. As aulas foram ministradas via web, 
com uso também de teleconferência e videoconferência  
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