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“As mídias sociais vão revelar 
muita gente, vai virar tendência”
Descoberta há três anos no Orkut, a atriz Laura Neiva saiu do anonimato direto para as telas de cinema, com o filme 
À Deriva, de Heitor Dhalia. A jovem de 17 anos, que já fez testes para filmes como Piratas do Caribe 4 e Homem-
Aranha 3D, acredita  que as redes sociais são importantes canais para encontrar novos talentos, mas os artistas 
devem ter cuidado com as propostas  
Arthur Quezada

Meio & Mensagem —  Você foi descoberta no Orkut, que é 
uma das redes sociais mais utilizadas no Brasil. Como você 
definiria a importância desta ferramenta na sua vida?
Laura — O Orkut foi fundamental para a minha carreira, 
para que eu fosse descoberta e foi a porta de entrada para 
esse meu novo mundo. Acredito que as mídias sociais 
vão revelar muita gente, isso vai virar tendência com o 
crescimento da internet. Mas as pessoas e os pais têm que 
tomar um pouco de cuidado com isso, porque tem muita 
gente ruim na internet. No meu caso, essa descoberta 
aconteceu com muita desconfiança. Recebi um recado no 
Orkut dos produtores do filme À Deriva (Anna Luiza e 
Chico Accioly, hoje empresários de Laura), mas não 
acreditei, achei que fosse trote. Mas uma amiga insistiu 
que era pra valer, e eu acabei passando o meu e-mail do 
MSN. Aí a Anna me explicou e convenceu a minha mãe, 
que no primeiro momento também não acreditou. 

M&M — Você mantém a página no Orkut?
Laura — Eu sempre fui muito viciada em todos os sites de 
mídias sociais. Chegava da escola e não saía de frente do 
computador, mas agora, depois de tanto tempo, eu enjoei 
um pouco, mas ainda tenho Orkut, Twitter, Facebook, 
e outras utilidades online. Também acesso bastante o 
YouTube. Hoje, quem não é conectado perde um pouco 
da noção das coisas que acontecem no mundo.

M&M — Como você lida com comparações com grandes estre-
las, como Emma Watson, Penélope Cruz, entre outras?
Laura — Eu realmente tento não dar atenção a isso. Não 
dá para dizer se eu gosto destas comparações ou não. 
Mas quando surge alguém novo, as pessoas sempre 
comparam, isso já é normal no meio. O que eu posso 
afirmar é que me espelho em várias pessoas e ainda 
bem que me comparam com pessoas boas.

M&M — Você fez testes para Piratas do Caribe 4 e o Homem-
Aranha 3D. Como foi essa experiência?
Laura — Foi ótima. Foi aqui no Brasil e foi meu primeiro 
contato com o cinema internacional. Não era nem a minha 
intenção passar no teste, mas, sim, fazer esse primeiro tra-
balho internacional. Quero cada vez mais fazer testes em 
inglês, porque quero seguir uma carreira internacional. A 
cada experiência nesses testes, a coisa se torna mais natural.

M&M — Você assinou um contrato com a WME Entertainment. 
Como vai funcionar esse contrato?
Laura — Temos uma parceria com eles. A WME cuida 
da minha carreira em todo o mundo, fora o Brasil. É 
uma parceria que, eventualmente, rende testes para 
mim. Já me passam o script certinho de cada teste, 
gravamos aqui no Brasil, mandamos o vídeo para eles 
e eles apresentam aos estúdios e diretores.
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M&M — Isso está rendendo frutos?
Laura — Sim, está dando muito certo. Eu não tenho 
inglês fluente, estou estudando bastante. A parceria 
me permite ter um espaço lá fora que seria impossível 
aqui sem aparecer em uma grande emissora. Claro que 
estou no começo, mas cada vez mais vou me adaptando 
à realidade da língua e interpretando em inglês.

M&M — Uma carreira internacional para uma atriz brasileira 
não é fácil. É esse mesmo o caminho que você quer seguir?
Laura — Tudo está sendo trabalhado neste sentido, sim. 
É claro que não há uma pressão para que isso aconteça 
amanhã. A nossa expectativa é porque tenho um perfil 
que foge do tradicional “latino”, por isso o plano, tanto 
nosso como da WME, é aprimorar o meu inglês, para que 
eu não tenha o estereótipo de um personagem latino e 
possa atuar em qualquer filme como qualquer persona-
gem.  Sei que o caminho até o sucesso de uma carreira 
internacional é longo, mas, devagar, isso vai acontecer. 

M&M — Depois da sua aparição no filme À Deriva, como é a 
sua relação hoje com a mídia e com as pessoas?
Laura — Minha rotina foi totalmente alterada, mas foi uma 
mudança gradativa. Nas filmagens em Búzios, comecei 
com algumas entrevistas e algumas fotos, mas deu uma 
parada. Voltei para escola levando uma vida normal, mas 
em 2009 estreou o filme, teve a participação no Video 
Music Brasil (VMB), e muitas entrevistas que não param 
até hoje. Já dei autógrafo, mas isso me deixa um pouco 
desconcertada, com vergonha, mas não me incomodo de 
jeito nenhum. Hoje estou sempre correndo, estou tentando 
passar do segundo ano do ensino médio na escola, tenho 
que conciliar tudo (Laura também participa da peça de 
teatro Ligações Perigosas, em cartaz em São Paulo). 

M&M — Você já recebeu algum convite para participar de 
campanha publicitária?
Laura — Já tive algumas propostas para fazer campanha 
e 90% destes convites vieram de clientes de moda. Mas 
tomo cuidado com algumas destas propostas, porque 
às vezes são produtos muito infantis e outras vezes 
produtos mais adultos - como eu tenho 17 anos, preciso 
sempre encontrar um meio termo, não pode ser exage-
rado para nenhum lado.
 
M&M — Você já fez algo relacionado à publicidade? 
Laura — Eu já fiz um anúncio para o Hospital do Coração, 
era um filme que acabou nem sendo veiculado, foi legal, 
pois era um filme que me exigia um trabalho de atriz, e 
o meu cachê foi doado para os pacientes do hospital. Foi 
uma experiência muito boa, gostei de fazer publicidade, é 
totalmente diferente do que um filme ou teatro, tem mais 
a ver com o conceito. Enfim, foi um processo muito bom.

M&M — Para qual tipo de produto você faria propaganda?
Laura — Algo ligado à moda ou beleza, produtos destes 
ramos, porque tenho perfil para isso. Também cosmé-
ticos, ou coisas com um estilo bem jovem, como, por 
exemplo, propagandas de refrigerante. 

M&M — E para qual você não faria?
Laura — Talvez pela minha idade existam coisas que não 
são apropriadas, como, por exemplo, uma campanha para 
bebidas; coisas que não tem nada a ver comigo, coisas que 
eu não faço no dia a dia. Acho que quem faz uma campanha 
tem que se identificar com o produto de alguma maneira e 
coisas politicamente incorretas não se identificam comigo. 
Nunca venderia um produto que eu não aprovo.

Laura Neiva já foi contratada pela agência norte-americana WME Entertainment  e aposta 
em carreira internacional no cinema: “Tenho um perfil que foge do tradicional ‘latino'”.   
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