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oi-se o tempo em 
que se tocava a cam-
painha da porta ao 
lado para receber no-
vatos na vizinhança 

com um prato na mão e um 
sorriso. Diante das telas dos 
computadores, hoje é mais co-
mum que pessoas se conhe-
çam e mantenham relacio-
namentos virtuais do que pres-
enciais. Na internet, pode-se fa-
zer amigos até do outro lado do 
mundo, mesmo sem poder en-
contrá-los pessoalmente. Mas, 
por meio da rede, t ambém é 
possível encontrar alguém 
muito próximo, que pode estar 
a apenas alguns metros de dis-
tância. Essa é a proposta do 
Cromaz, rede social brasileira 
que em apenas seis meses já 
adicionou 161.398 usuários. 

A ideia é simples. Unir pes-
soas com interesses em comum 
a partir de um filtro geográfico. 
Em vez de perfis e grupos de 
amigos, o foco do Cromaz é cri-
ar fórums e páginas de vizinhos 
de rua, bairro e cidade. A partir 
daí, é possível entrar em conta-
to com pessoas que moram 
perto e que compartilham gos-
tos. É uma maneira de desco-
brir quem mora logo ali, ouve o 
mesmo tipo de música e adora-
ria companhia para aquele no-
vo restaurante. Ou conhecer o 
vizinho do apartamento de bai-
xo que também gosta jogar bo-
la no fim de semana, ou o de ci-
ma, que trabalha perto e pode-
ria dividir a gasolina. Além dis-
so, é possível compartilhar in-
formações do dia-a-dia do bair-
ro, como festas, eventos ou a si-
tuação do trânsito. 

Depois de se conhecerem 
por meio do Cromaz, alguns vi-
zinhos marcam encontros em 
bares, lanchonetes e restauran-

tes, sempre nos bairros onde 
moram, para se conhecerem 
pessoalmente. 

De acordo com um dos cria-
dores da rede social, o mineiro 
Pablo Curty, o objetivo é fazer 
as pessoas usarem a internet 
para se conhecerem. "A inter-
net aproxima gente do mundo 
inteiro, mas também afasta. A 
proposta é quebrar isso e usá-
la para encontrar o vizinho que 
você nem imaginava que tinha 
tantos interesses em comum." 
A ideia surgiu quando um dos 
quatro criadores, Miguel Mei-
relles, fã de bicicletas, tentou 
encontrar pessoas que com-
partilhassem a vontade de pe-
dalar por Belo Horizonte, onde 
mora. Por meio de redes so-
ciais, conheceu ciclistas do 
mundo inteiro, mas ninguém 
na capital mineira. 

BAIRRO. Segundo Pablo Curty, 
a tendência é regionalizar a re-
de. "Quanto mais gente tiver 
no Cromaz, mais localizada a 
interação se torna. Assim, o 
usuário pode entrar no mural 
da sua cidade ou do seu bairro 
e conferir o que está rolando 
por lá." Para ele, a rede pode 
ser usada, inclusive politica-
mente, como uma associação 
de moradores. "Problemas na 
vizinhança que podem ter so-
lução mais rápida quando as 
pessoas se conhecem e estão 
em conta to . Uma obra mal 
concluída no bairro, por exem-
plo, pode ser tema de debate 
entre os usuários que, unidos, 
poderão dizer aos governantes 
o que está legal por ali e o que 
não está. Funciona como um 
termômetro do País", acredita. 

A regionalização aumenta de 
acordo com o número de pes-
soas locais conectadas a rede, 
que atualmente tem mais 160 
mil usuários, 30 mil cadastrados 

Luiz Diogo mora há oito anos no DF mas não conhece os vizinhos 

apenas no primeiro mês. Esse 
número de adesões é maior que 
o dos primeiros nove meses do 
Twitter que, em igual período, 
reuniu 20 mil seguidores e se-
guidos. E ainda o do Facebook, 
que fechou o primeiro mês com 
10 mil perfis. Apesar do começo 
positivo, a rede ainda tem 
muito espaço para se expandir. 
No Distrito Federal, são cerca de 
4 mil usuários do Cromaz. A 
exemplo do que já aconteceu 
em outras capitais como São 
Paulo e Porto Alegre, os brasi-
lienses pretendem organizar 
encontros presenciais. 

A estudante Karine Taveira, 
24 anos, moradora do Distrito 
Federal há quatro, é uma das 
que apoiam a ideia. Ela usa re-
des sociais principalmente para 
estar em contato com amigos e 
a família, mas já conheceu mui-
ta gente por meio da internet. A 
estudante tem amigos em Bra-
sília, Campo Grande, São Paulo, 
Anápolis e Rio de Janeiro. Em 
contrapartida, Karine diz ter di-
ficuldade de conhecer pessoas 

que moram no mesmo prédio. 
"Acho muito difícil fazer amiza-
de com vizinhos em Brasília. 
São meio fechados. Já dei muito 
'bom dia' e obtive apenas o si-
lêncio." Para ela, que vê o Cro-
maz como oportunidade de se 
aproximar dos vizinhos brasi-
lienses, as pessoas ficam mais 
sociáveis na internet. 
PORTA EM PORTA. Segundo o 
sociólogo Marcello Barra, pro-
fessor da Universidade de Bra-
sília, isso acontece porque, 
quando estão interagindo on-
line, os usuários estão senta-
dos na frente do computador. 
"Apesar de, na in te rne t , as 
pessoas estarem falando para 
milhões de outros indivíduos, 
elas se sentem muito menos 
tímidas porque estão apenas 
diante de um objeto, não de 
uma plateia lotada." Ele tam-
bém explica o porquê da falta 
de hábi to do Brasiliense de 
bater à porta ao lado e convi-
dar pa ra um café. "Nascida 
para ser o centro do poder, a 

capital dos primeiros anos ti-
nha mui tos moradores que 
iam embora de qua t ro em 
quatro anos e não se criavam 
laços entre os vizinhos. Além 
disso, o conservadorismo do 
poder faz as pessoas ficarem 
mais retraídas, com medo de 
dizer algo que as comprome-
ta. Isso deixou heranças, mes-
mo hoje em dia." 

Passar a maior parte do tem-
po fora de casa também pode 
ser uma explicação para o dis-
tanciamento entre vizinhos. O 
arquiteto de software Luiz Dio-
go Oliveira, 26 anos, trabalha o 
dia inteiro e sente a dificuldade 
de fazer amizade com vizinhos. 
Ele mora há oito anos num 
apartamento no Cruzeiro, mas 
não conhece ninguém no pré-
dio. Luiz se diz uma pessoa ex-
tremamente sociável e adora 
redes sociais. "Como trabalho 
com isso, me sinto na obriga-
ção de estar por dentro de to-
das", diz. Para, ele o Cromaz 
ainda pode crescer bastante. 
"Gosto muito de fazer amigos e 
toco guitarra. Seria interessan-
te encontrar pessoas que tam-
bém gostem e morem por per-
to, de repente dá até para mon-
tar uma banda." 

Para o professor de comu-
nicação e multimídia Alberto 
Marques, do Instituto de Edu-
cação Superior de Brasília, 
ainda há muito o que melho-
rar na nova rede social, mas a 
proposta de usar a internet pa-
ra aproximar as pessoas no 
mundo real tem potencial pa-
ra dar certo. Para ele, a inter-
net mexe com o conceito de 
território: o indivíduo se torna 
próximo de gente que está fisi-
camente a quilômetros de dis-
tância. Não há motivo, portan-
to, para não se aproximar tam-
bém das pessoas que estão a 
apenas a alguns metros. 

Da Internet para a vida real 
WEB -Nova rede social criada por brasileiros localiza e busca aproximar pessoas que moram em uma 
mesma região. A ideia é que vizinhos se conheçam e se relacionem a partir de interessses em comum 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 ago. 2011. Seudinheiro, p. B-8.




