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LUCCAS NETO E A INFLUÊNCIA SOBRE O COMPORTAMENTO DE CONSUMO 

INFANTIL 

Claudine Miranda Braga 

Vinícius de Lima Pereira 

Samuel Oliveira Ferraz de Carvalho 

 

Resumo: Este estudo busca compreender o impacto causado pelos produtos 

audiovisuais infanto-juvenis através da rede YouTube no comportamento de consumo 

do público e seu efeito nos mercados digital e físico, tendo como objeto de pesquisa 

o canal “LUCCAS NETO” e seus produtos derivados. Para esta análise, utilizamos 

pesquisa bibliográfica e revisão de dados estatísticos. 

Palavras-chave: consumo infantil, publicidade infantil, youtube, internet. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Como produtores, estar ciente da situação do mercado e de como ele tem 

atuado é imprescindível tanto para delinear as ações para um resultado positivo, como 

para evitar resultados negativos, sejam em relação à imagem da marca, ao retorno 

financeiro ou à sociedade.  

O público infantil tem participado ativamente cada vez mais no mercado, sendo 

uma categoria de alta relevância quanto ao consumo, como observa-se em estudos 

anteriores, desde a década de 1970 (JOHN, 1999) até análises mais recentes 

(CARDOSO; ARAUJO; COQUET, 2005).  

Como mostram os dados da Pesquisa Anual de Comércio (PAC) de 2016, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1, mesmo tendo a 

menor taxa de expansão em quase uma década devido à recessão econômica, o e-

commerce continuou crescendo no nosso País, demonstrando um aumento da receita 

bruta de vendas no varejo de 290,4% de 2007 a 2014 e, segundo a Associação 

                                                             
 

1 Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio/9075-pesquisa-anual-de-

comercio.html>. Acesso em: 03 set. 2019. 



7 
 
 

Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOM), teve um crescimento nominal de 7,4% 

no ano de 2016. Desse modo, a internet é um ambiente promissor para vendas e, se 

tratando de crianças, os conteúdos audiovisuais que elas consomem são decisivos na 

moldagem de seus comportamentos de consumo (CARDOSO; ARAUJO; COQUET, 

2005). 

Este trabalhou analisou o canal do YouTube do Luccas Neto e suas redes 

sociais, avaliando a intensidade do impacto de seu conteúdo nos hábitos de compra 

de seu público, tendo em vista o alto alcance orgânico na rede e o número de inscritos 

que chegam a 26,7 milhões no presente momento2, observando os métodos usados 

por ele para atrair e convencer as crianças a consumirem seus outros produtos, 

incluindo filmes e brinquedos, e seus resultados.    

 

2. DELINEAMENTO METODOLÓGICO  

Para este estudo, foi utilizada uma abordagem qualitativa para avaliar as 

causas e efeitos da publicidade infantil na Wide Web, mais especificamente na mídia 

social Youtube. Pela repercussão avassaladora do youtuber e empresário Luccas 

Neto, escolhemos fazer uma análise subjetiva fundamentada em estudos e pesquisas 

anteriores que podemos utilizar como base para um entendimento geral do atual 

comportamento de consumo das crianças. 

 Como fundamento teórico para nossa análise qualitativa, através de pesquisa 

bibliográfica, que de acordo com Gil (2002 pg. 44) é a pesquisa desenvolvida com 

base em materiais antes elaborados constituído principalmente de livros e artigos 

científicos, buscamos compreender os materiais investigados – sendo estes em sua 

maioria vídeos – e reafirmar ou questionar estudos anteriores sobre o tema em relação 

ao ambiente virtual.  

 

3. RESULTADOS 

3.1. PUBLICIDADE E PROPAGANDA INFANTIL 

Por serem consideradas um público sensível e por serem altamente vulneráveis 

à publicidade, a propaganda infantil é regularizada de forma constante e severa. É 

considerada como abusiva qualquer tipo de publicidade que seja direcionada ao 

                                                             
 

2 Disponível em: https://www.youtube.com/user/luccasneto. Acesso em: 30 set. 2019. 
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público infantil (CDC, art.37) que se aproveite da deficiência de julgamento e 

experiência das crianças, as induzindo ao consumo. Devido a casos como esse, em 

2014 foi aprovada a resolução CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente) de número 163, que dispõe como abusiva a publicidade e 

comunicação mercadológica que tenha como alvo às crianças e aos adolescentes. No 

art. 2º, o texto define como abusiva a utilização dos seguintes aspectos em publicidade 

voltada ao público infantil: 

I.Linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores; 

II.Trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de crianças; 

III.Representação de criança; 

IV.Pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil; 

V.Personagens ou apresentadores infantis; 

VI.Desenho animado ou de animação; 

VII.Bonecos ou similares; 

VIII.Promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com apelos 

ao público infantil; e 

IX.Promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil; 

 

A interScience em outubro de 2003 concretizou um estudo onde aponta que 

80% das crianças numa faixa etária de 0 a 14 anos influenciam na hora das compras, 

sendo o produto com a maior taxa de consumo os alimentos, devido a comerciais 

televisivos como McDonald's, Toddynho e outras marcas que além de oferecerem 

brindes, exibem comerciais chamativos usando cores fortes e usando imagens de 

outras crianças se divertindo, criando uma necessidade na mente das crianças, onde 

passam a ideia de que consumindo aquele produto terão aquilo que buscam. 

De acordo com Fani Hishgail (1999, p.305) existe uma espécie de promessa 

implícita em todo tipo de anúncio: se você comprar isso ou aderir à opinião, alcançará 

a felicidade, poder, amor, realização, dentre outras possíveis promessas. A 

publicidade opera essencialmente com a sedução. 

No YouTube, entre os canais voltados aos internautas mirins está o canal do 

youtuber Luccas Neto, que teve feitos incríveis dentro da plataforma, alcançando 

cerca de 304 milhões de visualizações em 30 dias (VEJA, 2018).  
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Ao vender seu canal e sua imagem como sendo uma criança, Luccas Neto 

consegue maior atenção das crianças que o assistem, possibilitando um melhor 

entendimento para seu público, com o uso de roupas mais simples, porém com cores 

fortes, ele caracteriza-se como uma "criança adulta". É possível fazer uma 

comparação da figura Luccas Neto e o ator Sérgio Mallandro, que participou de filmes 

e programas de TV para o público infantil a partir da década de 1980 e compartilhava 

do uso de roupas com características infantis3.  

Dados disponibilizados pela interScience mostram que as maiores taxas de 

consumo são de produtos alimentícios, sendo o canal do Luccas Neto um exemplo 

disto, com vídeos onde ele estimula o consumo desenfreado de alimentos de pouco 

valor nutritivo e qualidade artificial.  

No vídeo "LUCCAS NETO ABRINDO 50 KINDER OVOS!!! (MOSTRANDO OS 

BRINQUEDOS)", por exemplo, que está na marca de 13.962.669 visualizações 

(YouTube), ele usa algumas estratégias para atrair a atenção das crianças para seus 

vídeos, como títulos em letra maiúscula, o uso de palavras para engrandecer o objeto 

como "grande", "monstruoso", e colocando uma média de quanto foi gasto em 

produtos. 

 

3.2. A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO COMPORTAMENTO INFANTIL 

O grande e constante crescimento das mídias e publicidade infantil, e o impacto 

disso no comportamento das crianças, atualmente é um assunto de grande 

importância social, sendo percebido desde a década de 1950, quando a programação 

de TV já influenciava no comportamento das crianças, deixando claro que os 

profissionais do marketing já enxergavam o poder e crescimento que poderia ser 

explorado nesse tema. 

Com a evolução tecnológica e das mídias sociais e a explosão dos meios de 

comunicação de massa, o uso da propaganda e a publicidade através desses meios 

passou a ser um ponto chave para os negócios. As pessoas que viam e ouviam os 

produtos na TV e internet passaram a desejá-lo de forma intensa, muitas vezes 

gerando a necessidade subjetiva de obter algum bem e com isso mostrar o seu status 

                                                             
 

3 Disponível em: <https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/noticia-da-tv/2019/06/ha-32-anos-
estreava-no-sbt-o-programa-oradukapeta-com-sergio-mallandro>. Acesso em 23 set. 2019  
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social ou apenas imitar algum estilo da alta classe. Tendo isso em mente, percebe-se 

que o consumo em si às vezes não parte de uma necessidade real e sim da constante 

influência midiática e do desejo de obter um status social mais elevado perante as 

dificuldades que o mercado apresenta (FERREIRA; FIDALGO, 2018). 

O “consumo-sedução/consumo-distração” do qual somos herdeiros e fiéis, fala 

Lipovetsky, nasceu através dos grandes magazines que se ocuparam em preparar 

todo um cenário propício à sedução e ao desejo de comprar, servindo ao mesmo 

tempo para “desculpabilizar” o ato da compra (LIPOVETSKY, 2007, p.34). 

Quando a propaganda é voltada para o público infantil, percebemos músicas 

animadas, cores fortes e uso de personagens conhecidos que à primeira vista 

parecem imagens inocentes e divertidas, porém esses meios que a publicidade se 

utiliza para chamar a atenção das crianças já estiveram envolvidos em muita 

discussão sobre a influência dela no público infantil4. 

E para alimentar ainda mais o consumo, a concorrência vende sempre a ideia 

de qualidade total e defeito zero, mas a nova estratégia é renovar os modelos 

rapidamente, fazendo com que as pessoas se sintam fora de moda e desatualizadas. 

Segundo Lipovetsky (2007, p.92), “o descarte dos artigos já não é provocado pela 

mediocridade da fabricação, mas pela economia da velocidade, por produtos novos, 

mais eficientes ou que respondam a outras necessidades”.  

Conforme Rebouças (2006), outro exemplo que se torna antiético e grave é 

quando se faz uso de efeitos especiais para mostrar que o produto, normalmente o 

brinquedo, faz movimentos ou exibe superpoderes que na verdade só existem na 

ficção, pois dependendo da idade da criança ela não consegue distinguir o que é 

realidade e ficção.  

E ainda nessa área da realidade-ficção, é preocupante também o fato de uma 

apresentadora de programa ou personagens conhecidos fazerem um comercial ou um 

testemunhal de um produto ou serviço, pois ocorre a mesma dificuldade em distinguir 

o programa do comercial, ainda mais pelo fato da criança estabelecer uma relação de 

confiança com o apresentador/personagem que, quando incentiva um ato, ele é 

facilmente replicado impulsionado por essa confiança estabelecida, com a criança 

                                                             
 

4 Disponível em: <https://medium.com/@renatapea.rs/publicidade-infantil-o-consumismo-desde-
pequenos-2418183fa160>. Acesso em 26 set. 2019 
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recebendo a mensagem como a de uma pessoa próxima, conhecida, mas que não o 

é, já que o apresentador não passa de um comerciante, simplesmente vendendo 

produtos e recebendo um cachê para isso.  

Com a falta de tempo ou poucos recursos financeiros para cuidar dos filhos ou 

entretê-los, muitos pais oferecem desde cedo aparelhos eletrônicos como celulares e 

notebooks para que as crianças se distraiam. Além de que, com o sucesso que 

youtubers possuem hoje, muitas crianças os veem como exemplo de sucesso que 

querem seguir. Com a popularização dos youtubers e o acesso maior de crianças à 

internet, o número de visualizações e entrada infantil de produção de conteúdo no 

Youtube apenas cresce no País 5.  

De agosto de 2012 a agosto de 2016, houve um aumento de 87,2% de inscritos 

e um aumento de 92% de visualizações em canais infantis da plataforma segundo 

dados da pesquisa Geração Youtube, publicada na ESPM Media Lab6.  

Esse crescimento exorbitante trouxe novos conteúdos e mais acessos. Nos 

últimos anos, por exemplo, ser youtuber virou o sonho de muitas crianças, como 

                                                             
 

5 Disponível em: <https://medium.com/@renatapea.rs/publicidade-infantil-o-consumismo-desde-
pequenos-2418183fa160>. Acesso em 26 set. 2019. 
6 Geração Youtube – Um mapeamento sobre o consumo e a produção de vídeos por crianças. 
Disponível em: <http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Media-
Lab_Luciana_Correa_2016.pdf>. Acesso em: 08 set. 2019.  

Figura 1 - Acesso à internet 
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mostram dados da Geração Youtube: somente em agosto de 2016 houveram 13.907 

vídeos publicados por youtubers mirins e com um crescimento de 564% em 

visualização de agosto de 2015 a agosto de 2016. Segundo a VEJA (2019), uma 

pesquisa encomendada pelo YouTube constatou que o tempo médio gasto com 

vídeos na internet duplicou no Brasil nos últimos dois anos, de 8 horas semanais para 

16 horas semanais.7  

 

As empresas veem então um bom método de lucrar com anúncios e divulgação 

quando se perguntam:  por que gastar por 30 segundos de comercial na televisão ou 

meia página de jornal se posso ter presença constante na internet?8 

Quando um youtuber mostra em diferentes vídeos inúmeros produtos, ele está 

não somente seguindo a recomendação da plataforma de apresentar diversos 

conteúdos de entretenimento, mas também está usando esse espaço para promover 

o consumo. Isso ocorre devido à popularização desses criadores que acabam sendo 

contratados por marcas por serem influenciadores digitais, ou seja, formadores de 

opinião (MONTEIRO, 2018). O influenciador é uma pessoa que tem uma posição de 

certo privilégio na rede. Ele pode ter uma posição que está conectando vários grupos, 

onde ele é muito importante para um grupo (RECUERO, 2017, p. 39). A partir daí a 

influência se estende além de opiniões e modos de ser, e entra também em o que se 

deve comprar. 

Portanto, não devemos ignorar o poder persuasivo da mídia, tal como o 

YouTube, e a forma como ela estabelece e/ou reforça a ideia da aquisição material 

como uma forma de inserção na sociedade (SAMPAIO, 2016) 

Em Quebec (Canadá), nenhuma publicidade dirigida às crianças é permitida 

desde 1980, e seus habitantes mostram-se muito satisfeitos com tal restrição. Ainda 

segundo o levantamento, vários outros países possuem regras similares, como Reino 

Unido, Irlanda, Bélgica, Estados Unidos, Canadá e Austrália, dentre outros. (RIBEIRO, 

D. C. B.; EWALD, A. P., 2010) 

                                                             
 

7 Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/jp/a-ascensao-do-digital-influencer-julia-
lawrence-e-um-simbolo-da-nova-forma-de-se-fazer-publicidade/>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
8 PERES, João. O YouTube lava as mãos para a publicidade infantil. Disponível 
em:<https://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2018/10/o-youtube-lava-as-maos-para-a-publicidade-
infantil/ >. Acesso em: 08 set. 2019. 
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Os publicitários brasileiros poderiam se espelhar nos profissionais 

especializados desses países e, ao invés de fazerem campanhas voltadas para o 

público infantil, veicular propagandas voltadas para a família, tal como era feita a 

publicidade até a década de 1960 (SAMPAIO, 1997).  

Em suma, na legislação brasileira atual já existem restrições direcionadas à 

publicidade voltada para o público de até 12 anos. Isso porque a criança não consegue 

entender a publicidade e reconhecê-la como um produto a ser vendido e não 

compreende o caráter persuasivo da publicidade, uma vez que possuem 

interpretações muito literais, o que viola o princípio da identificação da mensagem 

publicitária, previsto no artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, que afirma que 

a publicidade deve ser veiculada de uma forma que o consumidor, fácil e 

imediatamente, a identifique como uma mensagem publicitária. Cabe então ao Poder 

Legislativo fazer com que essas normas constitucionais sejam aplicadas. (RIBEIRO, 

D. C. B.; EWALD, A. P., 2010) 

 

3.3. POLÍTICA DO YOUTUBE PARA VÍDEOS INFANTIS  

O YouTube é a plataforma de vídeos online mais famosa do mundo, 

hospedando diversos canais com bilhões de visualizações por dia (YouTube) ficando 

em segundo lugar no ranking de sites mais visitados do planeta de acordo com a Alexa 

Internet inc., uma companhia de internet que oferece dados referente ao tráfego na 

internet e análise desses dados. 

Atrás apenas da ferramenta de pesquisa do Google (Alexa Rank) o YouTube 

conta com vídeos de diversos temas e gêneros. Assim que é iniciada uma conta de 

usuário na plataforma, ele é introduzido aos termos e políticas de uso. Algumas 

dessas diretrizes são para abolir conteúdo explícito ou violento, incitação ao ódio, 

segurança infantil, dentre outras normas impostas pelo YouTube. 

Abordamos as políticas referentes a segurança infantil e suas subdivisões e de 

acordo com a própria plataforma não é permitido exibir conteúdo que coloque o bem-

estar emocional ou físico de menores em risco. O estatuto da criança define como 

menor, de acordo com a lei nº 8060 (1990) ART.2: "considera-se criança[...] a pessoa 

até doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 

de idade".  

Vídeos que possuam sexualização de menores, atos nocivos ou perigosos 

envolvendo menores, imposição ou sofrimento, bullying virtual e entre outros poderão 
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ser removidos da plataforma. O YouTube emitirá uma notificação ao usuário, caso 

seja a primeira vez e na notificação irá constar uma advertência sem penalidades; 

caso não seja a primeira vez o canal poderá vir a ser deletado com acúmulo de três 

advertências. 

Devido ao número de canais criados na plataforma, sejam por usuários 

independentes ou uma empresa, foi se tornando maior o interesse de patrocinadores 

dentro do YouTube, patrocinadores esses que pagavam diretamente ou indiretamente 

ao YouTube para terem seus nomes, marcas, produtos ou serviços anunciados entre 

os vídeos assistidos pelos usuários.  

Os anúncios são realizados com vídeos colocados antes ou durante o vídeo 

selecionado pelo usuário e esses anúncios podem variar de 5 a 30 segundos, alguns 

vêm com um "botão" no canto inferior direito da tela, onde consta uma contagem de 5 

segundos, e ao se passar esse tempo, o anúncio poderá ser pulado pelo usuário. 

Esses anúncios fizeram com que diversos canais tivessem seus conteúdos 

produzidos monetizados pela plataforma, porém por causa da vastidão de conteúdos 

tratados por canais na plataforma que não se adequavam às visões dos 

patrocinadores, fazendo com que algumas empresas parassem de anunciar na 

plataforma, o YouTube se viu na necessidade de criar métodos para avaliar os canais 

que poderiam ser aptos a ter seus vídeos monetizados, método esse que ainda vem 

sendo trabalhado utilizando as políticas do site. A escolha sobre qual o tipo de 

conteúdo iria ser escolhido era realizada de forma 100% automática pelo sistema da 

plataforma tornando assim inviável ter o controle de toda a veiculação. 

Os problemas com a monetização afetam todos os canais da plataforma, sejam 

eles grandes ou pequenos. Outro fator preocupante que é ligeiramente atribuído a 

monetização são as visualizações, devido a vastidão de conteúdos e que em alguns 

casos tem como tema principal o mesmo assunto, automaticamente inicia-se uma 

disputa pelo usuário/visualização, com isso foram desenvolvidas estratégias para 

chamar a atenção de usuários, dentre essas a thumbnail - versões reduzidas de 

imagens, usadas para tornar mais fácil o processo de as procurar e reconhecer - título, 

tempo de vídeo e outros.  

Alguns desses métodos não são aceitos de forma positiva no YouTube, onde 

os apelos em suas miniaturas são frequentes, imagens que não estivessem presentes 

nos vídeos e títulos apelativos são considerados como clickbait, podendo ocasionar 

em penalidades aplicadas aos criadores de conteúdos responsáveis pelo vídeo, a 
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métodos ilegais que são mais difíceis de serem identificados, como a compra de 

visualizações, onde o youtuber paga para gerar visualizações através de bots - 

softwares que simulam ações humanas de forma padronizada e repetitiva - que usam 

contas, em sua maioria inativas, para assistir a seus vídeos.  

Existem vários registros de YouTubers que se envolveram em polêmicas 

devido ao uso de métodos ilícitos para crescer na plataforma, porém existem também 

registros de polêmicas envolvendo a própria plataforma YouTube. 

Segundo o Diário do Nordeste, a plataforma de vídeos online, juntamente ao 

Google, pagaram uma multa de US$170 milhões nos Estados Unidos e prometeu 

proteger melhor os dados das crianças que navegam em sua plataforma. Essa multa 

se deve a violação de leis estadunidenses por praticar a coleta pessoal de dados 

infantis. De acordo com a FTC, sigla em inglês da comissão federal de comércio, a 

acusação gira em volta do rastreamento referente à navegação de espectadores de 

canais infantis sem o conhecimento dos responsáveis, usando essas informações 

através de cookies de internet gerando milhões de dólares com anúncios 

direcionados, como aponta o jornal O Globo.  

A diretora executiva do YouTube, Susan Wojcicki, anunciou algumas mudanças 

na plataforma devido a multa sofrida, oferecendo novas proteções para o público 

infantil, dentre essas novidades não haverá mais direcionamento de anúncios 

personalizados para vídeos infantis e será considerado criança qualquer pessoa que 

assista em maior escala os conteúdos infantis. A inteligência artificial do YouTube será 

capaz de identificar quando um vídeo tiver elementos classificados como infantis, 

haverá um aumento de investimentos referente aos recursos para incentivar os pais a 

usarem o YouTube Kids, plataforma voltada para oferecer maior segurança para 

menores de 13 anos e outras modificações na plataforma (criança e consumo). 

 

4 DISCUSSÃO 

4.1 O REI DOS BAIXINHOS: LUCCAS NETO 
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Luccas Neto é um dos youtubers que mais crescem em número de inscritos no 

Brasil, batendo recordes de visualizações. Carioca do Engenho Novo, na Zona Norte 

do Rio de Janeiro, Luccas está morando com o irmão, o também youtuber, Felipe 

Neto, de 29 anos, em uma mansão de 1.300m² na Barra da Tijuca, Zona Oeste do 

Rio. (O DIA, 2017).  

Essa mansão é conhecida como NetoLand e possui vários cômodos, piscina, 

decoração pensada para a produção de vídeos, e cheia de brinquedos. Os irmãos 

fizeram um sorteio para seus inscritos poderem passar uma tarde na NetoLand. Esse 

nome teve como inspiração a DisneyLand, pois é o lugar favorito dos irmãos neto. 

(BUENO, 2018) 

Os irmãos Neto possuem também uma marca e um slogan, e a sua marca está 

sendo associada a produtos comercializados, como, por exemplo, a primeira 

lanchonete de coxinhas Irmãos Neto em um shopping no Rio de Janeiro, e vários 

quiosques abertos pelas cidades. Os dois também possuem um site onde vendem 

produtos nas categorias brinquedos, acessórios e vestuário: a loja dos Neto9. 

Segundo o site Luccas Show, o youtuber nasceu no dia 8 de fevereiro de 1992, 

possui atualmente 26 anos. Produz conteúdo para toda a família, a partir da faixa 

etária de 2 anos de idade. Há cerca de um ano, o caçula dos irmãos Neto reformulou 

totalmente o seu canal na plataforma e se reposicionou para o seu público, produzindo 

conteúdo especializado e voltado para jogos e brincadeiras lúdicas e saudáveis da 

infância, criação e reprodução de histórias, fábulas e clássicos contos do universo 

infantil. Até o momento ele já criou e desenvolveu 39 personagens para seus vídeos. 

A biografia do site informa ainda que ele é o único influenciador digital do país que 

tem o objetivo de transmitir mensagens socioeducativas, tanto para crianças quanto 

                                                             
 

9 Loja dos Neto. Disponível em:  <https://www.lojadosneto.com.br/>. Acesso em: 27 set. 2019 

Figura 2 - NetoLand 

Fonte: Youtube (2019) 
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para os familiares. Para isso, ele conta com uma equipe de profissionais de diversas 

áreas, como psicólogos, pedagogos e psicopedagogos, que supervisionam e aprovam 

todos os conteúdos produzidos. 

Em 2017, os irmãos Neto foram advertidos pelo Conselho Nacional de Auto-

regulamentação Publicitária (CONAR) por conta da ação Desafio Felipe Neto vs. 

Luccas Neto (Na Netoland), que consistia em um sorteio no qual os vencedores 

passariam um dia na casa dos youtubers. As inscrições eram feitas por meio de 

ligações telefônicas. O órgão afirmou que o vídeo não deixava claro que a promoção 

se tratava de um anúncio publicitário e que as regras para participação não foram 

expostas de forma clara. Mesmo retirando o vídeo do ar, os influenciadores 

recorreram da decisão, que foi julgada em 2018 pelo Conselho de Ética. Em decisão 

unânime, Felipe e Luccas foram punidos e o conteúdo permanece suspenso.10 

Os principais conteúdos no início do canal do Luccas envolvem experiências 

alimentícias, receitas de comidas gigantes (como brigadeiro, pirulito, bis), gincanas, 

desafios, brincadeiras, entre outros. Luccas ficou conhecido como menino Nutella, 

devido ao seu vídeo em que ele toma banho em 80 kg de Nutella. O mesmo posta 

vídeos diariamente e o público-alvo do seu canal são crianças com idade entre 3 e 9 

anos11. 

O canal conta também com competições bizarras como soprar pelo canudo 

coisas indesejáveis (barata, por exemplo) ou sugar comidas que sejam agradáveis 

(doces geralmente), banhos de alimentos, compras de raspadinhas, coleções de 

brinquedos, vídeos de brincadeiras (quase sempre com uma publicidade no meio, e 

geralmente de Nutella), dentre outros. 

Após a reformulação do canal, apesar da mudança de conteúdo, os vídeos 

antigos ainda se encontram disponíveis em outros canais e o mesmo modus operandi 

pode ser observado: a hipérbole atribuída a todos os elementos do vídeo. O exagero.   

 

4.1.2 AS ESTRATÉGIAS PUBLICITÁRIAS NA ESTÉTICA DO CANAL 

Todas as estratégias utilizadas por Luccas Neto e equipe em suas produções 

e publicações em geral estão bem apoiadas na teoria piagetiana de desenvolvimento 

                                                             
 

10 Disponível em: https://entretenimento.r7.com/conar-tira-video-de-felipe-neto-do-youtube-por-
propaganda-irregular-27022018. Acesso em: 29 set. 2019 
11 Disponível em: <http://criadoresid.com/criador/luccas-neto/>. Acesso em: 29 set. 2019 

https://entretenimento.r7.com/conar-tira-video-de-felipe-neto-do-youtube-por-propaganda-irregular-27022018
https://entretenimento.r7.com/conar-tira-video-de-felipe-neto-do-youtube-por-propaganda-irregular-27022018
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cognitivo. Segundo a teoria de Jean Piaget, passamos por quatro fases de 

desenvolvimento: Sensório-motora (do nascimento aos 2 anos), pré-operacional (dos 

2 aos 7 anos), a fase das operações concretas (dos 7 aos 12 anos) e a fase das 

operações formais, que vão dos 12 anos até a fase adulta. (PALANGANA, 2001)  

Na fase pré-operacional, as crianças estão no ápice de sua capacidade 

imaginativa ou representativa, sendo comum nesse estágio a projeção de 

características humanas a animais, animação virtual de objetos inanimados, dentre 

outras relações mente-objeto de mesma natureza. Acompanhado dessa capacidade 

representativa temos o processo de assimilação de comportamento, onde a criança 

aprende condutas com base na observação e imitação. Dentro desse contexto, atrair 

e cativar o público infantil se torna mais fácil (PALANGANA, 2001). 

Na fase das operações concretas, as crianças começam a criar uma visão além 

de si e passam a ter um pensamento mais social, criando interesse por entender os 

pensamentos alheios e explicar os seus, além de ser capaz de reconstruir seu 

raciocínio (PALANGANA, 2001). Sendo as crianças nessas duas fases ainda muito 

voltadas ao comportamento assimilativo, incorporando hábitos aos quais são expostos 

por via de imitação, e tendo em mente a sua tendência à fantasia, podemos agora 

observar como este canal utiliza dessas características e dessa permeabilidade da 

mente infantil nesses períodos.  

No seu vídeo intitulado A HISTÓRIA DO MACHUCADO DO LUCCAS NETO 

(THE BOO BOO HISTORY), o mais assistido no período de 27 de agosto a 22 de 

setembro¹, observam-se três dos principais recursos utilizados de forma recorrente: o 

uso da repetição, o entrelaçamento de trama e marketing.  

Nas crianças enquadradas dentro das fases mais vulneráveis de 

desenvolvimento cognitivo, por ainda não terem seu pensamento lógico bem 

elaborado, suas respostas aos estímulos não possuem um bom filtro, se aproximando, 

portanto, do condicionamento clássico, muito utilizado em propagandas. Como 

exemplo para explicar esse tipo de condicionamento, imaginemos uma cena de um 

comercial de margarina genérico. 

Uma família se reúne para o café da manhã, todos à mesa e, nesse momento, 

todos passam a margarina em suas torradas (sendo nesse momento muito comum o 

uso de plano detalhe, dando ênfase ao ato de passar a margarina) e todos estão 

felizes, conversando e rindo. Esse contexto de família reunida seria o estímulo 

incondicionado, a apresentação da margarina logo em seguida seria o estímulo 
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condicionado, o contexto feliz, trazendo a ideia de união, harmonia e alegria, seria a 

resposta incondicionada e a união de todos esses elementos busca atribuir os valores 

subjetivos apresentados na peça ao produto como resposta condicionada (ENGEL, 

BLACKWELL E MINIARD, 2000).  

Em A HISTÓRIA DO MACHUCADO DO LUCCAS NETO (THE BOO BOO 

HISTORY), o vídeo já se inicia com a Giovanna Alparone, que representa a 

personagem Aventureira Vermelha, insistentemente pedindo para o Luccas ler para 

ela um de seus produtos: o livro dos Aventureiros, sendo esta a sexta edição.  

        Fonte: Youtube (2019) 
        

Como podemos ver na figura acima, o uso do exagero expressivo, caricato e 

alegre está presente e a Giovanna é o retrato da infância, isto é, o espelho do público, 

que se identifica com a imagem de sua semelhante em fisionomia. A insistência da 

personagem, então, é o que atribui o valor ao produto, visto que o público infantil, 

ainda em desenvolvimento de julgamento racional, tende a imitar o comportamento 

de sua semelhante, entrando em suas mentes a informação de que se sua semelhante 

deseja tanto aquele produto e fica feliz em lê-lo ou ouvi-lo, então é bom e digno de 

desejo. A cor vermelha se destaca trazendo a atenção visual ao produto e, sendo o 

vermelho um símbolo recorrentemente visto na infância associado ao coração e ao 

amor, portanto afeto, pode assim fortalecer de forma inconsciente o condicionamento, 

sendo esta cor utilizada como uma das respostas incondicionadas (FARINA; PEREZ; 

BASTOS, 2006). 

Figura 3 - Frame do vídeo "A HISTÓRIA DO MACHUCADO DO LUCCAS NETO" 
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Essa técnica estímulo-resposta não apenas se repete dentro do vídeo, como 

também em todos os vídeos. Muitos de seus vídeos têm logo em suas primeiras cenas 

um cenário repleto de brinquedos da marca do Luccas Neto, em um cenário limpo e 

colorido, que junto aos outros elementos como a atuação e música alegres associam 

a posse desses produtos a emoções positivas.  

No vídeo “VIRAMOS POLICIAIS DE VERDADE NESSA HISTORINHA”, a 

primeira cena é uma propaganda direta, onde primeiro se dá o valor subjetivo do 

produto, um patinete, nas ações da Giovanna, que brinca com o patinete andando de 

um lado ao outro enquanto exprime felicidade com interjeições de diversão e 

movimentos corpóreos extravagantes e, logo após, nas suas falas, onde apresenta o 

produto e atribui ao produto, indiretamente, a característica de ser um ótimo produto 

ao dizer que se encontra nas melhores lojas do Brasil – o que inevitavelmente as 

crianças entendem que se está nas melhores lojas é um dos melhores brinquedos.  

Em seguida, a história se inicia. Um ladrão rouba o patinete do Luccas Neto e 

a atriz demonstra toda sua tristeza e preocupação pela perda do produto. Temos aqui 

duas relações estímulo-resposta: uma positiva (ter o patinete do Luccas Neto é igual 

a alegria) e uma negativa (não ter o patinete do Luccas Neto é igual a tristeza). O 

cenário se repete posteriormente no vídeo, com outra atriz tendo a mesma reação.  

Entre essas duas cenas, temos uma em que surge o cenário cheio de 

brinquedos mencionado. É quando a Giovanna conta para o Luccas que seu patinete 

Figura 4 - Personagem perde patinete do Luccas Neto e chora 

Fonte: Youtube (2019) 
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foi roubado, novamente demonstrando tristeza por ter perdido o produto. 

Independente da história, a exposição constante aos diversos produtos neste cenário 

fixa a imagem da marca e novamente mexe com o imaginário infantil quanto ao 

consumo e posse dos brinquedos. A extravagância, a grandiosidade, a magnitude já 

são um grande elemento de desenvolvimento do desejo, visto que o desejo se 

constitui daquilo que não se possui e da necessidade de preencher esse vazio, isto é, 

produto da falta sentida, como afirmou Lacan (1999).  

A estratégia dos vídeos em geral é, portanto: atrair a atenção da criança com o 

uso do excêntrico ou extravagante – que foge do habitual cotidiano –, criar 

identificação através de atores mirins e comportamento infantilizado em adultos, 

exposição constante aos produtos e marca e associar boas emoções aos produtos e 

à marca - lembrando que a imagem do próprio Luccas constitui a marca.    

     
4.2 A RELAÇÃO PAIS E FILHOS E O MERCADO 

A importância da criança como consumidora começa a crescer a partir da 

década de 1950, decorrente do fenômeno do Baby Boom, que expandiu o número de 

crianças em 50% nos Estados Unidos, somado à afluência econômica do país, que 

provocou uma transferência de renda dos pais para os filhos (FREITAS-DA-COSTA; 

LIMA; SANTOS, 2012).  

Além disso, existe um processo de desenvolvimento da criança como 

consumidora que se inicia quando ela vai ao supermercado com os pais acompanha 

e os observa: depois, acompanha e solicita o produto/serviço, acompanha e seleciona 

os bens e serviços sob permissão; acompanha e faz suas próprias compras de forma 

independente e por fim quando ela vai sozinha até a loja e faz sua escolha e compra 

de forma independente (FREITAS-DA-COSTA; LIMA; SANTOS, 2012). 

Existem também outros fatores, além da idade, que é necessário ser 

considerado, quando fala-se em grau de influência da criança sobre os pais: quanto 

maior o hábito de utilizar seu dinheiro para comprar seus produtos, maior liberdade os 

pais lhe dão para participar da decisão; quanto maior a classe social que se pertence, 

mais influência ela terá na fase de reconhecimento do problema, as meninas têm 

maior influência que os meninos, principalmente na adolescência (FREITAS-DA-

COSTA; LIMA; SANTOS, 2012). 

O mercado trabalha de forma segmentada agindo com o intuito de sedução e 

indução ao consumo de novos produtos, visto que os meios de comunicação podem 
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influenciar na saúde, educação, valores, criatividade e gostos. Outros métodos para 

aumentar a taxa de consumo de acordo com Gomes (2001) são a aparição de 

personagens famosos de desenhos e filmes animados que motivam na hora da 

compra. Essa ideia vem sendo aplicada por empresas como o McDonald's, com o 

McLanche Feliz, onde mensalmente utilizam da imagem de personagens sendo 

atribuídos aos produtos da marca, dando brindes a crianças junto à refeição (CIA, O; 

OLIVEIRA, R; PEREIRA, Z, 2006). 

A publicidade voltada para o público infantil pode trazer alguns danos 

significativos não só para criança, mas também para seus responsáveis, como a 

mudança de comportamento, transtornos alimentares, estresse familiar e outros. 

Utilizando da técnica do marketing segmentado o mercado visa por antecipar 

os novos consumidores mirins, abusando das técnicas de persuasão. Devido a isso, 

consequências são geradas a partir deste pretexto com mais frequência dentro das 

relações familiares dos pequenos: o desejo por produtos caros, o atrelamento no 

conceito de felicidade sendo atribuído diretamente ao consumo de determinado 

produto, a obesidade devido à oferta massiva de produtos alimentícios não saudáveis, 

são alguns dos casos gerados pelo efeito da publicidade direta.  

Esses efeitos tendem a piorar em casos de crianças que crescem sem a 

oposição dos pais no momento da compra e evitam o uso do "não" para com os filhos, 

fazendo com que o espírito consumista os afete com força total12. 

Assim como as crianças do passado cresceram e tornaram-se os adultos de 

hoje, o marketing também mudou, visto que o tipo de marketing aplicado em anos 

como 2005 é totalmente diferente do que temos hoje. Para os que são mais antigos, 

devem se lembrar dos brindes promocionais que vinham geralmente com alimentos 

rápidos, como tazos e cartas colecionáveis, para chamar a atenção das crianças e 

fazê-las ter mais um motivo para adquirir o produto ou serviço de determinada marca 

(MONTEIRO, R. A.; PEREIRA, B. P. A.). 

O marketing tinha como foco programas infantis que passavam em TV aberta 

como o programa Balão Mágico, Vila Sésamo, TV Globinho e outros (SILVA, 2005). 

                                                             
 

12Crescer, A importância de dizer "não" ao seu filho. Disponível 
em:<https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Comportamento/noticia/2016/11/importancia-de-dizer-
nao-ao-seu-filho.html>. Acessado em: 18 nov. 2019. 
 

https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Comportamento/noticia/2016/11/importancia-de-dizer-nao-ao-seu-filho.html
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Comportamento/noticia/2016/11/importancia-de-dizer-nao-ao-seu-filho.html
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Sampaio (2000) afirma que a programação infantil estava profundamente ligada ao 

comércio, apesar das leis como a lei nº 5.921/2001 e a lei nº 1745/2011, que proíbem 

a publicidade direta para crianças e a comercialização de alimentos, produtos, ofertas 

de brinquedos, brindes ou prêmios com títulos de bonificação respectivamente. 

Com o surgimento de novos tempos, "novas" crianças e a popularização da 

internet, outros métodos de marketing foram surgindo ao longo dos anos. 

Para o mercado, o licenciamento de um produto oferece vantagens na hora das 

vendas, a ABRAL, Associação Brasileira de Licenciamento, relata que esse tipo de 

marketing já movimenta mais de 18 bilhões por ano em 2018 e tende a continuar 

aumentando13, visto que atribuir uma imagem famosa a um produto faz gerar o 

interesse do público e naturalmente o lucro, já que com o uso da estratégia do 

marketing segmentado, é muito mais fácil traçar um mapa geográfico e saber onde 

está o público para determinado produto. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendendo-se a vulnerabilidade psicossocial das crianças até os meados 

de seus doze anos de idade, concluímos que há uma necessidade de maior rigidez e 

vigilância quanto às obras audiovisuais voltadas ao público infantil, pois como 

podemos ver através do canal do Luccas Neto, técnicas simples são suficientes para 

modificar padrões de comportamento e afetam intensamente o desenvolvimento, seja 

moral, social ou cognitivo.  

É preciso conscientizar pais e responsáveis sobre os riscos da exposição não 

supervisionada a quaisquer conteúdos audiovisuais e informá-los sobre as leis 

existentes em nosso país que buscam proteger o público infantil, incentivando-os 

também a buscarem seus direitos diante da transgressão dessas leis por partes de 

produtores de conteúdo e conscientizar as autoridades políticas da importância de 

proteger as crianças de abusos do mercado, que explora a falta de crivo racional 

desse público de forma irresponsável, podendo causar problemas dentro das 

instituições familiares. 

                                                             
 

13 ABRAL, Associação brasileira de licenciamento. Disponível em: <https://abral.org.br/setor/>. 

Acessado em: 18 nov. 2019. 
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Observamos também a tendência ao crescimento de produtos audiovisuais 

voltados ao público infantil na web, sendo uma categoria promissora para profissionais 

do audiovisual. No entanto, deve-se sempre observar as leis direcionadas à audiência 

para evitar qualquer tipo de sanção jurídica ou má reputação social. À medida em que 

essas obras infantis aumentam em quantidade e relevância nas plataformas digitais, 

pelo aumento da visibilidade, é possível que canais como o Luccas Neto comecem a 

prestar contas nos tribunais por publicidade abusiva, ou a própria plataforma, com 

mudança em suas diretrizes, retire seus vídeos ou aplique alguma outra penalização. 

Diante disso, produtores e criadores de conteúdo devem repensar em formas 

de alcançar esse público sem transgredir as leis e a ética, através de uma linguagem 

responsável que não abuse da falta de julgamento dos espectadores.  
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