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Jack Ma: o afastamento de um milionário
que criticou o poder

A viver no Japão, afastado dos holofotes, Jack Ma volta a
afastar-se dos seus negócios. Foi anunciado um acordo para o

multimilionário perder o controlo do Ant Group, uma
mudança que leva a prever a sua perda de in�uência

económica e social. Era visto como concorrente de dirigentes
políticos, tendo a sua presença pública diminuído desde que

criticou reguladores chineses do sector bancário

Sergey Dolzhenko / Epa
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Partidos criticam "questionário" para avaliação prévia de
governantes: "é como o Melhoral"

Montenegro anuncia renúncia de Pinto Moreira à direção da
bancada do PSD e à comissão de revisão constitucional

Os jovens conseguem manter o equilíbrio entre trabalho e lazer para
não entrarem em 'burnout'? Damos algumas dicas

Imobiliário: “O arrendamento é o nosso fracasso colectivo”

falta de livros em inglês levou-o a oferecer-se como guia a
turistas de um hotel em Hangzhou. Foi com eles que
aprendeu a língua, e a diferença entre o que lhe contavam

e o que aprendera com a família e na escola abriu-lhe horizontes.
“Agora tenho um hábito: uso a minha mente independentemente
do que vejo ou leio”, disse Jack Ma em entrevista ao jornalista
Charlie Rose, no Fórum Económico Mundial de 2015.

O multimilionário chinês é, nas suas próprias palavras, “100%
made in China”. O seu percurso de vida até fundar o gigante do
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comércio eletrónico Alibaba e tornar-se figura incontornável da
China fez dele exemplo de sucesso. Ma explicou que passou por
vários “fracassos”: chumbou duas vezes em testes da escola
primária, concorreu repetidas vezes à Universidade de Harvard
sem nunca ser aceite e dezenas de candidaturas a empregos
acabaram em rejeição, incluindo para uma vaga na cadeia
alimentar KFC.

Segundo a revista “Forbes”, o antigo professor é a 58ª pessoa mais
rica do mundo, com uma fortuna de 25.600 milhões de dólares
(mais de 23 mil milhões de euros).

Foi numa viagem aos Estados Unidos, em 1995, que Ma contactou
pela primeira vez com o fenómeno da internet. Qual a primeira
palavra que pesquisou? “Beer” (cerveja). Apareceram vários
resultados, mas nenhum referente a cervejas chinesas. Foi a partir
daí que se apercebeu do potencial de criar páginas chinesas.

Crescimento. O sonho de Jack Ma, que queria criar um site na internet para produtos chineses,
acabou por cumprir-se. Em menos de duas décadas, o Alibaba cresceu exponencialmente e é
hoje um dos grupos mais poderosos do mundo. Na foto, uma vista da empresa em Hangzhou
Foto Alibaba Group

https://www.forbes.com/profile/jack-ma/?sh=57f722301ee4


Zhiwu Chen, professor de Finanças na Universidade de Hong
Kong, conta que Ma “tornou o comércio eletrónico num grande
sucesso na China” e contribuiu para que a indústria chinesa
tivesse maior procura pelos seus produtos.

ENTRAR POR CAMINHO ALHEIO

O círculo de Ma alargou-se à política: mostrou à então chanceler
alemã Angela Merkel como usar o sistema de reconhecimento
facial da Alibaba, foi entrevistado por Barack Obama numa
cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico – tendo mais
tarde almoçado com o Presidente na Casa Branca – e encontrou-
se com o ex-primeiro ministro da Malásia Mahathir Mohamad.

Em 2017, dias antes de Donald Trump tomar posse como
Presidente dos Estados Unidos, Ma encontrou-se com ele.
“Pensamos que as relações entre a China e os EUA deviam ser
fortalecidas e ser mais amigáveis”, respondeu a jornalistas.
Segundo a agência Reuters, o encontro – num momento de
tensão entre os dois países devido às críticas tecidas por Trump
durante a campanha eleitoral – foi visto com desagrado pelas
autoridades chinesas.

“Estava a ser muito procurado por líderes estrangeiros de vários
países, incluindo os Estados Unidos, países europeus e por aí
adiante. Isso fê-lo parecer um concorrente pelo poder na
sociedade chinesa, contra dirigentes políticos. Havia a questão de
quem devia ter mais influência na China: líderes políticos ou
empresariais, como Jack Ma? Creio que até agora é muito claro
que os dirigentes empresariais têm de perder para os políticos”,
observou Zhiwu Chen.

https://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2016top10/2016-06/13/content_25686555_12.htm
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ECONOMIA

Um homem de apelido Ma foi preso na
China e as ações da Alibaba caíram quase
10% em 15 minutos

Leia também 

Jack Ma deixou a liderança da Alibaba em 2019, mas manteve o
controlo do Ant Group (braço financeiro do grupo). Um
comunicado divulgado no sábado revelou o acordo de ajustes à
estrutura acionista do Ant Group, que passa pela perda de
controlo de Ma. Segundo cálculos do “Financial Times”, os
direitos de voto de Ma diminuíram de mais de 50% para 6,2%.
Em novembro, o jornal avançou que Ma estava há seis meses a
viver em Tóquio.

“Depois de ter deixado de controlar o grupo financeiro Ant, o
grupo Alibaba e outros negócios que lançou, já não tem controlo
sobre nenhum império de negócios ou económico. A sua
influência na economia e sociedade chinesa presumivelmente
terá de diminuir e já não poderá ser visto como concorrente de
líderes políticos”, analisou Zhiwu Chen.

Segunda-feira, as ações do grupo Alibaba na Bolsa de Hong Kong
subiram mais de 8%. O académico entende que a subida decorre
de “um alívio para a comunidade empresarial e para os
investidores da bolsa de valores” após as incertezas dos últimos
dois anos, ainda que “não muita gente tenha recebido bem estas
notícias”.

O PRINCÍPIO DO FIM

“Liguei aos meus amigos e colegas no meu apartamento e disse:
‘Façam-no agora, imediatamente. Se algo correr mal, se o
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Governo não estiver feliz e alguém tiver de ir para a prisão, Jack
Ma irá para a prisão’”. Foi com estas palavras que o empresário
descreveu a criação do sistema de pagamento para a Alibaba,
passo que reconheceu ser contra a legislação financeira, e que
visa combater uma dificuldade enfrentada nos anos iniciais da
empresa para gerar negócios.

Ma não foi preso, mas anos mais tarde um passo em falso valeu-
lhe o afastamento da esfera pública. É preciso recuar até outubro
de 2020 para o momento de viragem na sua ascensão, quando
subiu ao palco da Bund Summit, em Xangai, com fortes críticas
aos reguladores chineses do sector bancário e aos próprios
bancos.

“A grande inovação não tem medo de regulação, mas tem medo
de ser submetida à [forma de] regulação de ontem”, lançou.
Criticou ainda o setor financeiro chinês, dizendo que
“basicamente não tem um sistema”.

“A China tem muitos bancos grandes que são como grandes rios,
mas precisamos de mais lagos, lagoas, riachos e afluentes, todos
os tipos de pântanos. Sem essas partes do ecossistema,
morreremos quando formos inundados e morreremos quando
estivermos numa seca”, defendeu.

INTERNACIONAL

China foi dos países onde repressão mais se
aprofundou em 2022

Leia também 
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As consequências do seu tom desafiante não tardaram. Ma foi
convocado para uma reunião e, menos de duas semanas depois
do seu discurso, era anunciada a suspensão da Oferta Pública
Inicial (IPO, na sigla inglesa) do Ant Group. A entrada na Bolsa
em Xangai e Hong Kong teria um valor histórico de 34.500
milhões de dólares.

TRÊS MESES EM PARADEIRO INCÓGNITO

Ma remeteu-se ao silêncio, comportamento invulgar para um
homem habituado a intervir em público. Durante três meses
especulou-se sobre o seu paradeiro, até aparecer num vídeo
dirigindo-se a professores de uma zona rural, no âmbito de um
projeto filantrópico.

O Ant Group foi forçado a mudar a sua estrutura de negócios –
que vai do processamento de pagamentos a distribuição de
produtos de seguros – para seguir regulações mais duras. A
Reuters explicou que a empresa vai ser sujeita a requisitos de
capital semelhantes aos dos bancos e está a passar por uma
reformulação desde abril de 2021.

Com as mudanças agora anunciadas, Zhiwu Chen antecipa que o
objetivo do Ant Group passe por nova tentativa de entrar na
Bolsa. “Com esta mudança no controlo, é mais provável o grupo
financeiro Ant apresentar uma IPO e conseguir mesmo fazê-lo
com êxito.”

“Ma poderá ter tido o seu destino traçado enquanto face mais
visível do Ant Group quando fez criticas públicas a reguladores
públicos, dias antes da esperada oferta pública inicial de venda. O
facto é que dias depois o regulador proibiu a operação. Essa
decisão veio na linha de uma série de intervenções das
autoridades chinesas com o objetivo de ter maior controlo sobre
empresas tecnológicas e financeiras”, analisa o professor Pedro
Brinca, da Nova School of Business and Economics.

https://www.reuters.com/business/exclusive-china-set-fine-ant-group-over-1-bln-signalling-revamp-nears-end-2022-11-22/


Em resposta escrita ao Expresso, o docente considera que a
manifestação de intenção de ceder o controlo do grupo “poderá
ter criado as condições políticas para que a oferta pública inicial
possa estar em cima da mesa”. No entanto, não será de imediato,
dado que para realizar uma oferta pública inicial de venda os
regulamentos do sector financeiro exigem que a empresa não
tenha passado por uma mudança de controlo nos anos
anteriores.

RELACIONADOS

Magnata chinês Jack Ma está a viver em Tóquio, segundo o "Financial Times"

China foi dos países onde repressão mais se aprofundou em 2022

Alibaba, colocada na lista negra do regulador, luta para se manter em Wall Street

Um homem de apelido Ma foi preso na China e as ações da Alibaba caíram quase
10% em 15 minutos
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SOCIEDADE

 Greve dos professores é uma “opção exclusiva do
trabalhador” ou é “completamente abusiva e estrambólica”?
Os juristas dividem-se

TURISMO
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 O português que abriu um hotel nas Maldivas para mostrar
o destino "real" (e a preços mais em conta)

IMOBILIÁRIO

 Senhorios admitem mais despejos em 2023
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SISTEMA FINANCEIRO

 Maior negócio imobiliário de 2022 deu €644 milhões a três
bancos e foi tratado com sigilo... até à CMVM intervir
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