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Se a Internet é a maior rede de informações do mundo ela também é o lugar mais difícil de 
localizar informações do planeta. E graças aos sites de busca que milhões de pessoas localizam o 
que procuram na internet todos os dias. 
 
Sabemos que os sites de busca não são tão eficientes. O tempo que se perde procurando alguma 
coisa nestes sites é enorme. A coisa complica ainda mais em sites de busca como o Altavista que 
cataloga de forma automática os sites da Internet. Nestes sites a quantidade de links retornados 
que não tem nada haver com o que você procura é grande. Muitas vezes nos sentimos como 
verdadeiros garimpeiros em busca do que queremos. Em sites de busca em forma de catálogo 
como o Yahoo e o Cadê temos a facilidade da navegação por diversas categorias e subcategorias 
de sites. Estas buscas funcionam como um catálogo, organizando os sites por assunto, facilitando 
nossa vida. 
 
O problema está no fato de que a Internet a cada dia recebe um volume enorme de novas 
páginas e sites. Se atualmente o maior problema do internauta é localizar o que deseja, no futuro 
este problema será maior ainda diante do crescimento da rede. 
 
Por isso que a tendência no momento é o desenvolvimento de sites de busca especializados. Estes 
sites abordam a fundo uma área específica de interesse. Visite o site do CADÊ e veja que existem 
16 categorias principais. É possível desenvolver sites de busca especializados cobrindo a fundo 
apenas uma destas categorias. Cada categoria dessa possui uma subcategoria. É possível 
desenvolver sites de busca que abordem um destas subcategorias. 
 
Reuni para vocês algumas vantagens do site de busca especializado no ponto de vista do usuário 
e do empreendedor que monta este site de busca. 
 
Vantagens para o Visitante: 
 
1) Utilizando uma busca especializada o visitante tem maior quantidade de links sobre um 
determinado assunto com suas diversas ramificações.  
 
2) Por serem sites de busca com número menor de registro fica mais simples para o proprietário 
do site manter a qualidade de seus dados verificando se os links estão funcionando, se o site está 
na subcategoria correta ou se a descrição está de acordo com o conteúdo real do site.  
 
3) Sites de busca especializados estão mais próximos do seu público porque na maioria das vezes 
são administrados por pessoas que entendem sobre o assunto coberto pelo site. 
 
4) Sites de busca especializados agrega a sua busca informações, artigos, serviços, comércio 
eletrônico, dicas e outros conteúdos que tenham relação com o assunto coberto pelo site. Em um 
só lugar você vai encontrar TUDO sobre algo bem específico. 
 
Vantagens para o Empreendedor: 
 
1) Por ser um site de busca de tema especializado fica mais fácil se destacar no mercado como 
uma referência de pesquisa sobre o tal assunto. 
 
2) O site de busca é a base para o desenvolvimento de um portal de serviços e informações sobre 
o tema escolhido. 
 



3) Sites de busca especializados tem visitantes com o perfil bem definido. Se você desenvolve um 
site de busca especializado em Educação pode ter certeza que você estará atraindo um público 
interessado em educação.  
 
4) O fato dos seus visitantes terem um perfil bem definido valoriza o espaço disponível para 
anúncio de banners. Certamente o perfil do seu público vai de encontro ao perfil do público alvo 
de diversas empresas que investem em publicidade on-line. Se o seu site é sobre Esportes 
diversas empresas que atuam neste mercado serão seus clientes potenciais. 
 
5) Você também pode aproveitar o fluxo de visitantes para realizar o comércio eletrônico. Isso 
poderá ser feito através de uma estrutura própria ou em parceria com sites de comércio eletrônico 
que vendem produtos de interesse do seu público. 
 
6) Por estar atuando dentro de um segmento específico, você terá mais facilidade de articular 
parcerias, identificar possíveis colaboradores e agir junto a pessoas e empresas que possam 
patrocinar seu projeto. 
 
Com pouco investimento e muita vontade de crescer, aproveitando oportunidades, você poderá 
iniciar o seu projeto de site de busca. 
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