Marina Werneck nasceu no Rio de Janeiro e desde pequena tem uma
relação especial com o mar. Cresceu inserida no mundo do surfe e
começou a surfar com 5 anos por influência dos pais e amigos da família.
Mudou-se para Florianópolis e na nova cidade o esporte foi se tornando
cada vez mais presente no seu dia a dia. Aos 12 anos começou a competir
e aos 15 se profissionalizou.
Destaque em circuitos nacionais e internacionais, a surfista profissional
passou a dedicar sua carreira, desde 2012, ao Freesurf, modalidade não
competitiva que se tornou tendência entre jovens ídolos mundiais e
nacionais valorizando o estilo de vida do surf e tudo o que está
relacionado a ele.
Reconhecida como embaixadora do surf feminino, Marina luta para abrir
espaço para as mulheres do esporte no Brasil, tendo idealizado o projeto
Seaflowers Crown of Surfing em parceria com a World Surf League, que
em 2016 colocou novamente em evidência as atletas do país.
Marina também foi uma das protagonistas do filme “Sea, Sun, Flowers”
(dirigido por Pablo Aguiar e Manoela D’almeida), primeiro filme de surfe
produzido somente com surfistas brasileiras, estampou as páginas do livro
“The Love Of Surf”, produzido pela rede australiana Girl Surf Network,
participa constantemente das series do Canal Off e tem uma parceria com
a revista Hardcore na qual assina uma coluna.
Desde 2015 a carioca faz parte da NN Consultoria. A parceria começou de
forma inusitada e por causa de um bem em comum. Adepta das causas
sociais, Marina conheceu Neymar Jr. e sua família através do Instituto
Projeto Neymar Jr. e pôde conhecer de perto o projeto social deles. A
empatia foi imediata. Marina passou a ser agenciada pela empresa que
representa grandes nomes do esporte, da música e do entretenimento.
Em novembro de 2017 Marina lançou um campeonato virtual criado por
ela. O "SeaFlowers Digital”, competição inédita no país, contou com o
apoio de um time de peso como a Hurley, Guaraná Antarctica, New Era,
Ocean Travel e NN Consultoria. A grande vencedora do campeonato foi
surfista amadora Julia Santos, que acompanhou Marina na Surf Trip para
as Ilhas Maldivas.

