




Para a minha família.

Tive uma vida privilegiada depois de ter sido educado em Govan, 
uma zona operária de Glasgow, onde os meus pais, Alex e Lizzie, 
me deram as bases que me acompanharam até hoje. O meu irmão 
Martin sempre foi um amigo fiel, tendo seguido o mesmo caminho 
que nos foi aberto pelos nossos pais.

Tive a felicidade de encontrar uma jovem maravilhosa que há 
quase 50 anos é o meu porto seguro. Cathy deu-me três filhos exce-
lentes que herdaram a nossa ética de trabalho e nos deixam orgu-
lhosos. Esses três filhos deram-nos mais alegrias do que alguma vez 
imagináramos possíveis e onze netos que neste momento vão dos 
cinco aos 21 anos de idade.

Tem sido interessante acompanhar-lhes o desenvolvimento ao 
longo destes anos, e é espantoso ver neles as características que 
espero encontrar na nossa família. Só desejo que o seu futuro tenha 
o mesmo êxito com que fui abençoado. Boa sorte para todos eles.

Alex Ferguson

Às equipas vencedoras da Sequoia Capital – com o meu agrade-
cimento.

MichAel Moritz
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INTRODUÇÃO

Quando, aos dezasseis anos de idade, deixei a Govan High School, 
em Glasgow, para dar início ao meu estágio como fabricante de fer-
ramentas na Remington Rand e começar a minha vida no futebol 
em Queen’s Park, nunca imaginei que 55 anos depois viesse a estar 
num anfiteatro da Harvard Business School, a falar sobre a minha 
pessoa a uma turma de alunos de MBA.

Na primeira aula que lecionei, em outubro de 2012, a sala estava 
a abarrotar. Do lugar onde me encontrava, ao fundo do anfiteatro, 
podia ver os alunos a aguardarem pacientemente nos seus luga-
res nas filas desniveladas – cada um deles com o nome à sua frente  
– e ainda mais nos corredores laterais. Era um cenário intimidante, 
mas também servia de tributo ao fascínio exercido pelo Manchester 
United. O nosso clube estava em muito boa companhia, pois entre 
as organizações estudadas na cadeira de Marketing Estratégico em 
Indústrias Criativas da Faculdade de Gestão contam-se a Burberry, 
a marca de roupa; a Comcast, a gigantesca operadora americana de 
televisão por cabo; a Marvel Enterprises, o estúdio de Hollywood 
responsável pela banda desenhada e pela série de filmes do Homem-
-Aranha e do Homem de Ferro; e, pasme-se, as atividades empre-
sariais das estrelas da música Beyoncé e Lady Gaga.

Ao olhar para os alunos reunidos naquele anfiteatro do Aldrich 
Hall, fiquei impressionado com a sua natureza cosmopolita, idade e 
inteligência. Estavam ali representadas tantas nacionalidades como 
no plantel de qualquer equipa da Primeira Liga. Todos os alunos 
contavam com um currículo académico excelente e trabalhavam, ou 
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já haviam trabalhado, para algumas das mais bem-sucedidas empre-
sas do mundo. Encontravam-se todos no ponto em que poderiam 
almejar os melhores anos das suas vidas. Imaginei que os mais dis-
cretos, os que pareciam estar a absorver tudo, seriam os que teriam 
maior sucesso.

Dei comigo no campus da Universidade de Harvard em outu-
bro de 2012 graças a um choque de circunstâncias. Cerca de um 
ano antes, fora abordado por Anita Elberse, professora da Harvard 
Business School. Anita ficara curiosa com a forma como eu treinara 
o United e com o êxito granjeado pelo clube, e isso transformou-
-se num estudo de caso de Harvard, Sir Alex Ferguson: Managing 
Manchester United, redigido depois de Anita ter passado alguns 
dias a seguir-me como uma sombra pelos treinos durante as manhãs 
e a entrevistar-me à tarde. Por volta dessa mesma altura, convidou-
-me para fazer uma apresentação à sua turma no campus de Bos-
ton. Fiquei intrigado, embora um tudo-nada assustado, e aceitei o 
convite.

Em retrospetiva, é fácil de perceber que essa apresentação mar-
cou o início de uma fase de transição na minha carreira. Embora na 
altura ainda não o soubesse, tínhamos começado há poucas semanas 
aquela que viria a ser a minha última época à frente dos destinos 
da equipa do Old Trafford, e a minha mente fervilhava. Na época 
anterior perdêramos o título para os nossos rivais, o Manchester 
City, devido à diferença de golos, mas estávamos determinados em 
recuperar. E começáramos muito bem a nova época. Dois dias antes 
de viajar para Boston regressáramos de St James’ Park com uma 
vitória de 3–0 contra o Newcastle United. Era a nossa quinta vitó-
ria em sete jogos, e isso deixava-nos em segundo lugar na Premier 
League, a quatro pontos do Chelsea. Havíamos igualmente tido 
um início perfeito na campanha da Liga dos Campeões, a princi-
pal competição europeia de clubes, anteriormente conhecida como 
Taça dos Campeões Europeus.

No entanto, naquele momento estava à frente de uma turma em 
Harvard, pelo que esqueci a Liga dos Campeões e concentrei-me 
na partilha de alguns dos segredos por detrás dos êxitos recentes 
do Manchester United.


