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Não é de hoje que Bill McDermott põe à prova seu talento para a liderança. Fanático por 
basquete, o executivo de 47 anos conta que começou a testar sua habilidade para comandar 
equipes quando ainda era menino. Seu pai, diz, era treinador de basquete e o nomeou como 
assistente técnico quando ele tinha 11 anos de idade.  
 
A paixão pelo esporte, brinca McDermott, é uma questão genética. Nos anos 30 e 40, seu avô 
Bobby McDermott foi jogador profissional e chegou a fazer parte da liga americana de 
basquete. Em 1998, o "senhor Bobby" teve seu nome incluído no hall da fama do basquete. "É 
minha paixão. Não vivo sem o basquete. Jogo quase todos os dias, inclusive quando viajo para 
países como o Brasil." 
 
O gosto pela liderança não se limitou ao esporte. Aos 16 anos, McDermott trabalhava como 
ajudante em um restaurante de comida italiana. Um dia, quando voltava para casa, viu um 
anúncio pendurado numa lanchonete. O lugar, mais próximo de onde ele morava, precisava de 
ajudante.  
 
McDermott conta que entrou na loja, se apresentou ao dono e saiu de lá com um novo 
emprego. O funcionário dedicado, no entanto, não permaneceria muito tempo no cargo. 
Passado pouco mais de um ano, McDermott juntou suas economias e, com mais US$ 7 mil em 
notas promissórias, comprou a pequena lanchonete onde trabalhava.  
 
O co-executivo-chefe da SAP diz ser um obstinado pela vitória. "Amo vencer e o basquete me 
ensina muito sobre isso. Se o time funciona bem, se movimenta rapidamente e é persistente, 
você vence. São os valores que você encontra em uma empresa."  
 
Executivo da SAP desde 2002, McDermott já passou por diversos cargos na companhia. 
Anteriormente, foi vice-presidente de vendas da Siebel Systems (hoje integrada à rival 
Oracle), presidente global da consultoria de tecnologia Gartner, e passou 17 anos na Xerox. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 maio 2010, Empresas, p. B3. 


