
Primeira rede independente de blogs é lançada no Brasil    
 
Na última semana foi lançada a primeira rede de blogs independentes no Brasil: o Interney 
Blogs, criada pelo empresário Edney Souza, um dos primeiro profissionais do Brasil a ganhar 
dinheiro na web apenas por meio de blog, o Interney.  
 
O objetivo é agregar o conteúdo de vários blogueiros que já fazem sucesso na internet, como 
Alexandre Inagaki, do Pensar Enlouquece, Lilaise e Giovana Cantarelli, do Uma Dama Não 
Comenta, André Rosa de Oliveira, do Marmota Mais dos Mesmos e Chico Fireman, do Filmes do 
Chico. "A idéia do interney blog começou em janeiro de 2006. Eu já lucrava com o interney.net 
desde meados de 2004 e isso chamou a atenção do Alexandre Inagaki, que estava 
organizando uma rede de blogs e me procurou para saber como poderia fazer que isso fosse 
economicamente viável", explica Souza. 
 
Com experiência como analista de sistemas, o empresário passou a se dedicar exclusivamente 
ao seu blog e outros projetos na internet desde 2004. Os blogueiros que participarem da rede 
serão remunerados seguindo a experiência lucrativa de Edney com publicidade online, que tem 
uma parceria bem sucedida com o site de vendas Mercado Livre.  
 
"O objetivo que ficou claro desde a primeira reunião foi produzir conteúdo de qualidade, dar 
maior visibilidade e monetizá-lo para que o projeto fosse sustentável e eventualmente os 
blogueiros pudessem até viver da renda dele", revela. O projeto permanece aberto para novos 
colaboradores. 
 
A vantagem dos blogs se unirem é permitir que um mesmo endereço ofereça mais conteúdo e 
com a audiência somada de cada site. A rede brasileira se diferencia da maioria dos outros 
exemplos do exterior pelo fato de manter a identidade visual de cada blogueiro. "A idéia é não 
espantar a audiência e reputação de cada um", afirma Edney. Um dos responsáveis pela 
criação da rede, Inagaki, revela como iniciou a seleção dos participantes do projeto. "O 
primeiro critério é qualidade de texto. Chamei para o projeto blogueiros que possuam algum 
diferencial em seus posts.  
 
Há críticos de cinema como o Chico Fireman da Rede Bahia ou o Alexandre Carvalho dos 
Santos da revista Paisà, de música como o Ricardo Schott da revista Bizz, escritores como o 
Nelson Moraes de Goiás ou o Pedro Ivo Resende, carioca exilado em São Paulo", define. 
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