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INTRODUÇÃO

Nascido a 10 de setembro de 1964, Jack Ma, ou Ma 
Yun (马云), é um empresário e filantropo chinês. 

Trata-se do fundador e presidente-executivo do Grupo 
Alibaba, uma das empresas de Internet mais bem-sucedidas 
do mundo. Com um património líquido estimado em 
21,8 mil milhões de dólares, Ma é uma das pessoas mais 
ricas do planeta.

A sua viagem até ao topo é uma verdadeira história da 
Cinderela. Antes de criar o Alibaba, Ma era um humilde 
professor de inglês na Universidade Normal de Hangzhou. 
Em 1995, durante uma viagem a Seattle, no estado de 
Washington, um amigo apresentou-o à Internet. Depois 
de procurar as palavras «cerveja» e «China» sem encontrar 
resultados, Ma decidiu abrir uma empresa de Internet e levar 
a World Wide Web até ao seu país. Não sabia nada sobre 
codificação ou computadores e poucos chineses entendiam 



16

JACK MA

o que era a Internet, e muito menos o seu potencial no 
mercado, o que o levou a considerar-se a si mesmo «um cego 
montado nas costas de um tigre cego». Apesar destes obs-
táculos, Ma estava decidido a começar o seu negócio. Pediu 
dinheiro emprestado a familiares, e montou um escritório 
com 17 sócios no seu pequeno apartamento, em Hangzhou. 
No início, a empresa não ganhou dinheiro nenhum. Oferecia 
os seus serviços gratuitamente, expandiu-se demasiado 
depressa e quase faliu. Depois de muitas falsas partidas, o 
Alibaba acabou por construir uma plataforma para as peque-
nas e médias empresas chinesas se ligarem a compradores 
internacionais e, no seu terceiro ano, conseguiu finalmente 
ser lucrativo. A visão única, o espírito positivo e a deter-
minação incessantes de Ma ajudaram o Alibaba a tornar-se, 
atualmente, a empresa dominante no comércio eletrónico 
na China.

Um dos lemas mais famosos de Ma, «Nunca desistir», 
reflete a atitude com a qual ele enfrentou a rejeição ao longo 
da vida. Reprovou duas vezes nos exames para a universidade, 
acabando por aceitar uma vaga naquela que chama de «pior 
universidade da minha cidade». Mais tarde, a Universidade 
de Harvard rejeitou-o dez vezes. Quando o Kentucky Fried 
Chicken chegou à China, 24 pessoas candidataram-se a um 
emprego, tendo sido aceites 23 – ele foi o único a quem foi 
negado um lugar.

Em 2015, a Forbes nomeou-o uma das 22 pessoas mais 
poderosas do mundo. Desde que o Alibaba começou a ser 
cotado em bolsa, a 19 de setembro de 2014, conseguindo 
uma OPI recorde de 25 mil milhões de dólares, Jack Ma e 
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a sua empresa têm sido tópicos importantes nos meios de 
comunicação. Ele foi o primeiro empresário chinês a aparecer 
na capa da Forbes e a conversar com jornalistas como Charlie 
Rose e líderes como o presidente Barack Obama.

Conhecido pela sua humildade, otimismo e persona-
lidade exuberante, Jack Ma é um ícone dos negócios alta-
mente respeitado na China. O motivo não é de admirar: o 
Alibaba tem sido fundamental a revolucionar o comércio e 
o empreendedorismo do país. Estabeleceu não só uma rede 
de qualidade para transações comerciais locais e globais, 
como também um método fiável, e anteriormente inédito, 
de pagamentos online (Alipay). Antes do Alibaba, a China era 
um mar de milhões de pequenas e médias empresas (PME) 
sem nenhuma maneira fácil de se ligarem aos clientes ou de 
receberem pagamentos. Durante quase duas décadas, Ma e a 
sua equipa esforçaram-se para criar um ambiente de negócios 
lucrativo e positivo para essas operações, tendo ele evitado e 
desafiado sempre a ideia de que os desejos dos acionistas do 
Alibaba deviam ter precedência sobre os dos seus clientes 
e empregados. Devido ao foco do Alibaba na capacitação 
dos proprietários das PME, milhões têm conseguido obter 
rendimentos decentes e sustentar as suas famílias, uma res-
ponsabilidade que Ma nunca parece considerar de ânimo 
leve, mantendo sempre o seu olhar no futuro e no objetivo 
da empresa de ajudar os «dois mil milhões de consumido-
res mundiais a comprar online». Generoso com os seus pró-
prios empregados, Ma não é o típico presidente-executivo.
É conhecido por oferecer cerimónias de casamento com todas 
as despesas pagas e exibições exuberantes, como a sua versão 
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própria de «Can You Feel the Love Tonight» na festa do 
10.º aniversário do Alibaba.

Este livro visa proporcionar aos leitores de todo o mundo 
uma melhor compreensão de Jack Ma através das suas pró-
prias palavras, retiradas de notícias, declarações públicas, 
entrevistas de televisão e muito mais. Embora Ma fale inglês 
fluentemente e seja frequentemente entrevistado por meios 
de comunicação dos EUA, também passámos centenas de 
horas a pesquisar conteúdos em media da China, incluindo 
a cobertura efetuada pelos maiores jornais e programas de 
televisão do país, bem como os discursos das reuniões regu-
lares de operadores de rede do Alibaba. Estas são exposições 
itinerantes, através de várias cidades, que permitem que Ma 
e os seus associados divulguem junto dos utilizadores locais 
do Alibaba os serviços e as melhores práticas de negócio.
As citações destas fontes foram traduzidas do original em 
chinês, tornando as valiosas perceções de Ma – sobre o 
empreendedorismo, os valores de negócio, o comércio ele-
trónico, a caridade, a concorrência e muito mais – acessíveis, 
pela primeira vez, a um público mais vasto.

O que surge é o retrato de um homem que, em menos 
de uma geração, revolucionou o mercado chinês e o mundo do 
comércio eletrónico em geral, e sem absolutamente nenhuma 
experiência anterior em negócios, tecnologia ou, franca-
mente, em sucesso. Este livro é para qualquer pessoa que 
tenha um sonho e ambição – ou para qualquer pessoa 
que precise de um pequeno lembrete para «nunca desistir».

Suk Lee e Bob Song
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PESSOAL

Capacidade tecnológica

Não sou bom em tecnologia. Tive formação como profes-
sor do secundário. É uma coisa engraçada; estou à frente de 
uma das maiores empresas de comércio eletrónico da China, 
talvez do mundo, mas não sei nada sobre computadores. 
Tudo o que sei sobre isso é como enviar e receber e-mails e 
navegar na Internet.

Cerimónia do prémio Asia Game Changer,
2014

Atingir o equilíbrio

Adoro tai chi. Tai chi é uma filosofia. É sobre o yin e 
o yang. Tai chi é sobre como nos equilibramos… Uso a 
filosofia do tai chi nos negócios: acalma-te, há sempre uma 
saída, e mantém-te equilibrado. A competição é divertida. 
Os negócios não são um campo de batalha onde o outro 
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morre e eu ganho. Nos negócios, mesmo que o outro morra, 
eu posso não ganhar.

Entrevista com Charlie Rose,
Fórum Económico Mundial,

23 de janeiro de 2015

Aprender inglês

Aprendi inglês sozinho aos 12 anos, por algum motivo. 
Não sei, apaixonei-me pela língua. Todas as manhãs, às 
05h00, fazia 40 minutos de bicicleta até ao Hotel Hangzhou, 
para ir à procura de turistas estrangeiros para me ensinarem 
inglês. Mostrava-lhes a cidade e eles ensinavam-me a língua.

Cerimónia do prémio Asia Game Changer,
2014

Não sou estúpido

Sou louco, não estúpido.

Jack Ma’s Quotations on Entrepreneurship,
2008

Tigre cego

Nos últimos 15 anos de trabalho, chamei a mim mesmo 
«um homem cego montado nas costas de um tigre cego». 
Os peritos que montavam cavalos caíram todos. Nós sobre-
vivemos porque estávamos preocupados com o futuro. 
Acreditávamos no futuro. Mudámo-nos a nós próprios.

Cerimónia do prémio Asia Game Changer,
2014


