
Meio & Mensagem — Os eventos esportivos dependem de 
patrocínio  para serem realizados. Por um lado, é bom para 
o esporte porque viabiliza as disputas, mas, por outro, cau-
sa  certa dependência dos patrocinadores. O que você acha 
dessa relação?  
Sandro Dias — Estou entrando agora no ramo de eventos, 
e vejo oportunidades grandes para empresas. Só que 
muitas vezes elas não conseguem enxergar o que a gente 
quer entregar. Só enxergam depois, quando comentam 
“caramba, o negócio foi bom mesmo, devia ter dado 
mais valor”. Assim, a gente acaba tendo de investir nos 
eventos para mostrar que o negócio é bom, ocupando 
um espaço que poderia ser das empresas. Muitas perdem 
grandes oportunidades por falta de conhecimento e de 
informação sobre o que está rolando no mercado jovem. 
Acho que o pessoal deveria se informar mais sobre o que 
a molecada e os jovens querem.  
  
M&M — Atletas profissionais, de maneira geral, dependem 
muito do patrocínio para se manterem em atividade focados 
apenas no seu esporte. Como foi sua transição de amador 
para profissional?  
Sandro — Na época em que comecei, com 11 anos, eu 
era muito novo para o esporte. Hoje em dia já é um 
pouco tarde. A molecada começa a praticar a partir do 
momento que se equilibra em pé. Com três anos você 
já vê moleque em cima do skate. Na época em que eu 
comecei era muito cedo para uma criança  viajar, então 
sempre fui um destaque. Sempre tive facilidade e jeito 
para o esporte, e tinha algumas empresas na época que 
me apoiaram, e fui crescendo com elas. Depois as coi-
sas se tornaram mais fáceis. Logo tive um patrocínio, e 
quando passei a iniciante esse mesmo patrocínio melho-
rou. Teve uma fase em que fiquei meio afastado (entre 
1991 e 1995 não competiu por falta de espaço para 
praticar o esporte no Brasil), mas, quando voltei, logo 
numa competição profissional, eu me banquei porque 
não tinha patrocínio e fiquei em quinto lugar. Logo veio 
a Reef, minha patrocinadora há 13 anos. Vim crescendo 
com a marca desde que ela chegou ao Brasil. A Oakley 
já veio logo na seqüência, há 10 anos. Depois veio a Red 
Bull (há sete anos) e há um ano foi a vez da  Oi. Não tive 
muitas dificuldades para conseguir meus patrocinadores 
porque fui uma revelação quando criança. Quando voltei 
já tinha uma noção, um talento, um nome que me ajudou 
como profissional. Tenho também o patrocínio de uma 
empresa de skate dos Estados Unidos, que é a Positiv, e 
de uma marca no Brasil que se chama Plata.  
  
M&M — Como é sua relação com os patrocinadores? Só aceita 
marcas ou produtos nos quais confia? Tem algum tipo de 
restrição?  
Sandro — O cara que é profissional tem de usar equipa-
mentos que são da melhor qualidade possível porque 
eles influem totalmente na performance do atleta 
no nível profissional. Sou bem exigente com minhas 
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tições e suas casas em Santo André (SP) e Costa Mesa (EUA). 
Quais são as diferenças que você nota entre a produção 
publicitária brasileira e a norte-americana?  
Sandro — Vejo bastante coisa diferente que até chego a 
comentar com o pessoal que trabalha comigo. Lá fora, 
o pessoal realmente fala a linguagem do jovem. Neste 
mundo globalizado, os jovens mais ou menos pensam 
iguais, seja na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil. 
A cabeça do jovem é a mesma. Ele está atrás do skate, da 
música, dos esportes radicais. As campanhas nos Esta-
dos Unidos focam a molecada e mostram muita coisa de 
esportes de ação, freestyle motocross, skate, bicicleta, 
e utilizam só atletas de ponta, que são o espelho da 
molecada. A propaganda brasileira ainda não sabe usar 
a linguagem do jovem. Não chegou no mesmo nível que 
a gente vê lá fora. Vejo essa grande diferença. Vou citar 
um exemplo, a propaganda do X Games. Eles usam as 
estrelas para participar, e a molecada fica vidrada. Eles 
ficam loucos com o comercial na TV e com a mesma 
propaganda no telão quando exibida nos eventos. E 
são filmes que você vê e fala “caramba, que legal!”, a 
produção, a idéia. Eles usam muita ação e comédia, e 
contratam  atletas de ponta, patrocinados pelas marcas, 
para divulgar o produto. Não sei como descrever a pro-
paganda para o jovem no Brasil, mas vejo que não é tão 
direcionada como é lá fora.

coisas. Se for um produto que vejo que não dá para 
usar, mesmo que seja do meu patrocinador, eu não 
uso. Falo, “desculpa, vou ajudar você a desenvolver 
um produto para que eu possa usar”, mas, se não tiver 
condições, não vou usar porque preservo a qualidade 
do meu trabalho.   
  
M&M — Empresas de tabaco já não podem mais investir em 
eventos esportivos e de entretenimento, mas as de bebidas 
alcoólicas ainda podem. Qual sua opinião sobre investimen-
tos esportivos de produtos que, definitivamente, não estão 
associados à saúde e a atividades físicas?  
Sandro — Sou totalmente contra o tabaco, já fiz cam-
panhas contra o álcool. Acho que essas empresas têm 
grande potencial para patrocinar eventos, mas não acho 
legal. Não seria o tipo de patrocínio que eu iria buscar. 
Eu nem deixo vender bebida alcoólica num evento meu. 
Lógico que, se uma empresa de bebida alcoólica estiver 
patrocinando um evento e me chamarem para participar, 
vou lá para fazer meu trabalho, mas, se for num evento 
em que estou envolvido na produção, farei de tudo para 
que não tenha bebida alcoólica. Meu público é criança e 
jovem, e não quero incentivá-los a entrar no alcoolismo 
ou no tabagismo.  
  
M&M — Você divide seu tempo entre as viagens para compe-
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