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Sobre “Information Cocoons”, Poder de Mercado & Assemelhados 
I. O FATO DA CONJUNTURA 

Em dias recentes, postei no Linkedin e Twitter dois breves comentários: um, referindo-se a 
matéria publicada na imprensa norte-americana, e o outro, relativo a um pequeno grande livro recém-
lançado nos EUA. À margem dessas duas perspectivas há reflexões relevantes que podem ser feitas 
sobre o Brasil evidenciando, ao mesmo tempo, quão pobre tem sido o debate nacional. 

, 
II. A TRAJETÓRIA DA ECONOMIA 

Em “How to Humble a Wingnut & Other Lessons from Behavioral Economics” [SUNSTEIN, 2013a], 
seu autor esclarece que um “wingnut” é alguém que tem um comprometimento dogmático com uma 
visão extremada (“wing”) que é falsa e, no mínimo, meio amalucada (“nut”). Na verdade esse tipo de 
indivíduo (ou comentarista da cena econômica, porque não) não é necessariamente extremista, 
carece de formação técnica ou é mal informado, “porém suas informações vêm de um conjunto muito 
limitado de fontes, todas elas compartilhando de suas preferências extremadas (e, por vezes,) eles 
só ouvem uns aos outros. Eles vivem em “núcleos de informação” (“infomation cocoons”) auto-
sustentados” [SUNSTEIN, 2013a]. Quando ouvimos pessoas com quem compartilhamos opiniões 
similares, nossas convicções pré-existentes são fortalecidas, e mais: começamos a pensar que 
aqueles que discordam de nós são pessoas malévolas, tolas ou equivocadas [HARDIN, 2002]. 

Por certo que em épocas eleitorais tal comportamento fica exacerbado, e assim grupos de 
interesses preferenciais e coalizões políticas em geral tornam-se bons exemplos de geração desses 
information cocoons. “Como você sabe o que você sabe?” pode ser um bom estímulo a que o leitor 
pense na dependência que hoje qualquer indivíduo na sociedade brasileira tem de poucas e 
concentradas fontes de difusão de informações. Eu, particularmente, testemunho em meus cafés da 
manhã aos sábados e domingos, em um clube de classe média na Zona Sul do Rio de Janeiro, a 
intensidade dos debates à minha volta com frequentes: “saiu na Veja, você não leu?”. 

A esta altura merece destaque, como prólogo, a outra referência que fiz no Linkedin e Twitter, e 
que trata da atualidade no mercado mundial de e-commerce: a Amazon tem “desencorajado 
vigorosamente seus clientes de comprarem livros da editora Hachette, a ponto de recusar pedidos de 
lançamentos feitos por essa editora ” [“Amazon Escalates Its Battle Against Hachete”, New York Times, 23.5.14: BITS 

Blog, E-Commerce; “Amazon’s Tactics Confirm Its Critics’ Worst Suspicions”, New York Times, 23.5.14: BITS  Blog, State of  

the Art]. As ferramentas de bloqueio de acesso ao mercado? Entre outras, redução de descontos 
concedidos, aproximando seu preço de venda ao preço listado pelo editor; alongamento do período 
de entrega do livro; sugestão aos potenciais compradores para que adquiram livros alternativos ao 
que procuram; e aumento do desconto no preço da versão eletrônica do livro (Tal prática não seria 
nova, uma vez que outra editora (Macmillan) teria tido tratamento similar por parte da Amazon em 
2010, assim como o Group Media Bonnier, na Alemanha). “Nenhuma companhia na história 
americana tem exercido o controle de mercado – físico, digital e de segunda mão – que a Amazon 
exerce” [“Amazon Escalates Its Battle Against Hachete”, New York Times, 23.5.14: Bits, E-Commerce].  

 
III. O QUE OBSERVAR 

A Figura 1 aqui adaptada de [MONTEIRO, 2011: 200] estiliza o potencial dano coletivo que esse tipo 
de estrutura de mercado pode causar, não propriamente pela parcialidade do comportamento da 
Amazon, mas porque essa prática restringe os direitos de acesso do indivíduo ao mercado do livro. 
Ao apresentar a neutralização dos males que um mercado concentrado possa causar no interesse 
coletivo [BARRON, 1967; 2007; 2008], essa figura é um relevante ponto de partida analítico.  

A estratégia da regulação desse mercado envolve a dicotomia habitual de promover maiores 
direitos de acesso dos indivíduos (leitores), [A], versus a neutralidade ou imparcialidade da Amazon, 
[B]. O argumento Barron torna o problema da imparcialidade sujeito à garantia dos direitos de 
acesso ao indivíduo: {[A][B]}.  

O acesso, [A], é o comprometimento em admitir interesses divergentes e, ao mesmo tempo, 
argumentos divergentes que demandem especificamente uma atitude (ampliação do acesso da 
coletividade à informação), e não apenas dar exposição a duas posições antagônicas (“a favor” 
versus “contra”). O acesso deve viabilizar a maior variedade possível de opiniões quanto aos temas 
tratados nos livros, isto é, o envolvimento de tantas e variadas pessoas quanto possível, na 
discussão ativa dos temas [MAGARIAN, 2008: 853-854]. “[Acesso] é um esforço instrumental de 
aprofundar e ampliar o debate público” [BARRON, 1967: 1664]. Observe-se a diferença dessa 
referência com a saturação de informação difundida sob um mesmo ponto de vista (ou oriunda de um 
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dado information cocoon), ainda que mascarado por diferentes rótulos, ênfases, discursos, 
linguagens e mídias. 

 
Figura 1 

Mercado do Livro, Dominância da Amazon & Interesse Coletivo – I 
O Argumento Barron 

 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votemos, pois, ao caso do mercado de mídia no Brasil. O enquadramento analítico apresentado 

nos conduz a concluir que: a) regular a imparcialidade da mídia é uma concepção mais estreita e 
menos onerosa do que a regulação do acesso, uma vez que a imparcialidade “deixa [à própria mídia] 
a responsabilidade, em última instância, por apresentar uma ampla gama de pontos de vista.” 
[MAGARIAN, 2008: 853]; b) o comportamento imparcial opera a posteriori, na extensão em que requer 
alguma ação ou inação da mídia, em função do litígio que venha a suscitar. Já os direitos de acesso 
refletem um esforço a priori, para que se promova de fato o debate coletivo. Essa é a razão pela qual 
a mídia destaca o princípio de imparcialidade, e os políticos acatam tal perspectiva, por mero 
comodismo e receio de serem criticados, por assumir uma posição “antidemocrática”. Ponto de vista 
muito caro a proprietários das firmas de mídia, editores e jornalistas é que a atuação da mídia em 
prol do bem estar coletivo pode ser garantido, pela adoção de uma política de auto-restrição a que 
tais empresas se impõem, algo como um “código de ética” profissional ou empresarial.  

A valer a experiência do mercado financeiro, dispor de um código de ética não é garantia firme, 
para que comportamentos contrários ao interesse coletivo não venham a ser habilitados. A chamada 
Lei Sarbanes-Oxley (2002), que surgiu após a falência fraudulenta da Enron, gigante do setor de 
energia nos EUA, instituiu procedimentos para a divulgação do código de ética de toda firma de 
capital aberto, tanto quanto de atenuações (“waivers”) que tal código possa sofrer, relativamente a 
ações dos principais executivos dessas firmas. Não obstante, agora, sabe-se que tal conjunto de 
regras tem se revelado inócuo e ineficiente, em razão de que, por erro, manipulação ou indiferença, 
essas firmas contornam a observância dessas regras [RODRIGUES & STEGEMOLLER, 2010].  

Esse é um excelente contraponto ao caso arguido pelas firmas no mercado de mídia, quanto a 
pautarem suas ações por um código de ética próprio ou interno; ademais, há pouca evidência em 
apoio à teoria de que códigos de ética modificam o comportamento dos integrantes de uma firma 
[KRAWIEC, 2003]. 

Perdoe-me o leitor pela especificação tão grande que essa discussão assumiu, ao longo deste 
texto. Todavia, um dos males do Brasil está precisamente na falta de atenção para com a inovação 
institucional (ou de regras do jogo) que, por acaso tem no professor Sunstein, acima citado, um dos 
seus expoentes, não apenas na academia, mas igualmente por sua passagem pelo Governo Obama 
[SUNSTEIN, 2013b; THALER & SUNSTEIN, 2009]. 
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 Direitos de Acesso 

               [B] 
 Princípio da Imparcialidade  

   (Neutralidade Ideológica) 


