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"Ideias são o maior ativo de qualquer homem."  
   Harvey S. Firestone 
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por Luiz Nicolak 
 
 

Bacharel em Administração de Empresas, atua desde 2010 como web designer 
freelance focado em WordPress. 

 
Com muitas pesquisas e testes, descobri o poder (financeiro) dos nichos de mercado na 
internet para hoje compartilhar com você, sem cobrar nada. Porque? Porque sou a favor 

da difusão do conhecimento, e se você está lendo este e-book já é muito gratificante 
para mim. Acompanhe meus e-mails para mais dicas. 

 
Portanto, uma boa leitura e bom proveito! 

 
Clique aqui para acompanhar as atualizações deste e-book  

ou acesse www.crieblog.com.br 

 

7 nichos para você criar seu negócio online 
 

Crie Blog 
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Seja bem vindo! 
 

 

 Muito obrigado por baixar o e-book 7 nichos para você criar seu negócio 

online. Se você tem um desejo de iniciar um negócio online, mas não sabe qual 

segmento escolher para poder começar, este e-book pode auxiliar na sua tomada de 

decisão. 

 

 Aqui você conhecerá os melhores nichos que estão em tendência e em crescimento 

no mercado atual, e que, se explorados de forma inteligente podem levá-lo ao sucesso. 

 

 Antes de continuar, um detalhe importante: esqueça todos aqueles sistemas de 

marketing multi nível, de indique e ganhe, brindes, “ganhe 10.000 em 24 horas” e afins. Fuja disso! 

Não existe dinheiro fácil: existem estratégias para ganhar dinheiro. 

 

  

 

 

https://facebook.com/crieblog


www.crieblog.com.br 6 

O que você deve fazer? 
 

  

 Você deve estar pronto(a) para os desafios a médio prazo, sem 

imediatismo. Você precisa construir passo a passo seu modelo de negócios, sempre 

com o pé no chão. Com diz o ditado popular, “nunca dê o passo maior que a perna”. 

Garanto pra você que o seu retorno vai ser satisfatório, e sempre vai suspirar com um 

ar de “poxa, valeu a pena ter tentado!”. É gratificante. 

  

 Neste e-book vou detalhar as 7 ideias de nichos, de forma precisa, para que você 

possa escolher e escrever sobre no seu blog (se você não sabe como criar seu blog, clique aqui) 

para  posteriormente começar a faturar com os programas de afiliados, como o Google Adsense, 

Hotmart e outros (darei algumas dicas sobre afiliação , durante o conteúdo). 

 

 Vamos começar? 
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O que é nicho de mercado? 
 

 

 Nicho pode ser definido como o “tema” ou  

“segmento” que atenda certa necessidade e interesses de  

um determinado público-alvo. É um mercado onde você deve  

explorar e alimentar essas necessidades para ajudar esse público  

a resolver algum problema. 

 

 As pessoas simplesmente procuram a internet, além da diversão, para resolver ou comprar 

algo que lhe ajude ou auxilie na execução de algo. Portanto, o quanto mais específico você escolher seu 

nicho para blogar, mais chance de sucesso você terá.  
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Como escolher seu nicho 
 

 Responda a pergunta: o que você faz de melhor e gosta de fazer? Falar 

sobre futebol, jogos, tecnologia com os seus amigos? Maquiagem, beleza e 

relacionamento com as suas amigas? O importante ao escolher o nicho que você 

quer escrever, é gostar de articular sobre ele. 

 

 Falar sobre o que você gosta exatamente não é uma regra. Afinal, digamos que 

você goste de comer pipoca e assistir televisão. Será que se você criar um blog para tratar 

disso, irá atrair leitores fiéis? É muito difícil, pra não dizer impossível. Por isso, é muito 

importante a análise do nicho que você irá tratar. 

 

 Você pode, ao pesquisar sobre algum nicho, identificar uma oportunidade e 

procurar aprender sobre ele. Porém, para o seu primeiro projeto, recomendo que você 

escolha algo que te satisfaça que te dê prazer ao escrever e principalmente, que tenha esse 

nicho tenha mercado, público. Isso vai te ajudar a continuar motivado. 
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Os micro nichos 
 

 Escolhendo o nicho, você pode reduzi-lo para ser ainda mais específico: são os 

micro nichos. Se você gosta de falar sobre beleza, pode ser mais específico, como tratar de 

maquiagem ou moda masculina. Ou no campo de relacionamento, ajudar as mulheres 

solteiras com mais de 30 anos a conseguir um namorado, ou, ensinar os adolescentes a 

conquistar aquela gata da faculdade. São exemplos de micro nichos.  

 

 Recomendo que, ao escolher seu nicho você também faça uma análise detalhada da 

concorrência no nicho. É importante você saber quem são, e o principal foco. Assim, você poderá 

trabalhar no mesmo nicho, porém, focando o que ainda é menos explorado.  

 

 Logo, você vai conhecer 7 dicas de nichos que estão em tendência. Cada um será tratado 

de forma ampla. Dentro deles, você será capaz de identificar por meio das análises, um micro nicho, em 

que você pode trabalhar especificamente. Antes, vou ensinar algumas ferramentas úteis para auxiliar 

você. 
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Ferramentas para pesquisar tendências de nichos 
 

  

 

 

 

 

 

 

Google Trends 

 O Google Trends mostra os termos mais populares pesquisados em um passado recente (desde 

2004). A ferramenta apresenta gráficos e também permite ao usuário comparar volumes de pesquisas entre duas 

ou mais condições. 

 Apresenta a popularidade do termo, por países, regiões, cidades ou linguagens, notícias relacionadas 

(onde pode apresentar possíveis motivos para aumentar ou diminuir o volume) e o mais legal, tem uma opção 

onde você pode marcar para ver a “previsão” do termo. 

 

 É muito importante você também saber utilizar as 

ferramentas para pesquisar sobre o público-alvo do seu nicho (ou micro 

nicho), e o comportamento desse público. Existem várias formas de 

fazer isso, mas vou destacar duas que considero as mais importantes, 

ambas do Google e gratuitas. Importantes por que, hoje, o Google 

detém cerca de 90% de todas as buscas realizadas no Brasil. E todas 

essas buscas são registradas em um enorme banco de dados, onde 

podemos consultar o que mais está sendo procurado no momento. 
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 Na figura acima, você pode ver o crescimento das pesquisas pelo termo “brinquedos”, entre janeiro 

de 2010 e novembro de 2013. Note o crescimento de pesquisas entre os meses de outubro (dia das crianças) e 

dezembro (Natal), são conhecidas como “períodos sazonais”, pela alta procura, no caso, por brinquedos. 

 

 Para acessar o Google Trends, clique aqui. Na parte superior da página você pode digitar um mais 

termos e clicar na lupa para a pesquisa. 
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Planejador de palavras-chave do Google Adwords 

 Com o planejador de palavras-chaves do Google Adwords você obtém uma visão mais precisa do 

mercado/nicho em que você pretende atuar. O sistema te dá ideias de palavras-chave e de grupo de anúncios, 

além das estatísticas e volumes de pesquisa em pesquisas de cada palavra-chave. 

 Saber quantos cliques estimados tem um determinado termo de pesquisa, ajuda a você ter uma 

orientação sobre o seu mercado e a você tomar a decisão, de qual público deseja atingir. Veja na figura a seguir um 

exemplo de pesquisa para o termo “carros usados”. 

  Existem, para o termo “carros 

usados”, 246.000 pesquisas por mês. Fora 

os outros termos sugeridos pelo Adwords, 

como ‘carros antigos’ (60.500), ‘carro’ 

(165.000), ‘carros semi novos’ (40.500). Se 

você gosta de escrever sobre carros, é um 

ótimo nicho para atuar. 

 Acesse o planejador de palavras-

chave no endereço 

https://adwords.google.com.br. Clique no 

menu suspenso “Ferramentas e análise” e 

selecione "Planejador de palavras-chave". 
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Planejador de palavras-chave do Google Adwords 

 Deixo claro que, o Google Adwords é uma poderosa ferramenta para 

publicidade/anúncios. Existem outras formas mais complexas de pesquisa, como a funcionalidade 

de “multiplicar listas de palavras-chave” e outros recursos, como “lance sugerido”, “concorrência”, 

etc. Portanto, como o objetivo deste e-book é ajudar você a identificar um nicho, vamos nos limitar 

a isso. Caso queira aprendar mais sobre o Adwords, procure no Youtube por “tutoriais google 

adwords”. 

 Nota: não considere à risca os números informados. Eles são alterados constantemente, visto as 

mudanças constantes no mercado. Com eles é possível obter uma base, visto que são utilizados os últimos 12 

meses para consulta. 
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Os melhores nichos para lucrar! 
 

Algumas dicas: 

 
• Escolha e domine seu nicho (aprenda, domine e compartilhe); 

• Selecione sua audiência; 

• Descubra o problema da sua audiência; 

• Crie uma solução; 

• Monte seu site/blog; 

• Exponha sua ideia para resolver os problemas do seu público; 

• Por mais que esteja detalhado cada nicho aqui, você deve pesquisar ainda mais a fundo, 
para então iniciar seu projeto; 

• Foco, foco, foco! 
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1º nicho: Tecnologia 
 

 Isso você já deve saber que vivemos em mundo super, hiper, 

mega conectado. É comum vermos pessoas almoçando com um celular na 

mão, e o jornal que era lido no ponto de ônibus, deu lugar ao smartphone. 

  

 A tecnologia é um campo muito amplo, onde existem muitos 

micros nichos. É preciso saber selecionar o micro nicho que você irá tratar, 

para não ficar algo muito amplo. 

 

 A pesquisa por assuntos relacionados à tecnologia, quase 

sempre, está associado a compras: o consumidor utiliza a pesquisa para 

adquirir algo ou fazer comparações entre marcas/modelos. Para atuar neste 

nicho é necessário sempre estar antenado com as novas tendências 

tecnológicas, principalmente no assunto do seu blog. 

 

 Na próxima página, vamos conhecer os volumes de pesquisas 

deste nicho, com a ajuda do planejador de palavras-chave do Google Adwords 

e Google Trends. 
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Volumes de pesquisa do nicho 
Planejador de Palavras-chave do Google Adwords 
 

notebook  301.000 

tablet  301.000 

android  201.000 

samsung galaxy 165.000 

smartphone  165.000 

celular  135.000 

netbook  110.000 

ultrabook  110.000 

tablets  74.000 

tecnologia  60.500 

computador  60.500 

informatica  40.500 

temas para celular 33.100 

tablet galaxy  33.100 

celulares android 33.100 

notebooks  27.100 

novas tecnologias 6.600 

online informatica 6.600 

informatica basica 6.600 

tecnico em informatica 6.600 

novidades tecnologicas 2.900 

tecnologia 3g  1.000 

 

 

  

 Os termos mais pesquisados são dos dispositivos que mais 

estão em nosso cotidiano: notebooks, tablets, netbooks... Nessa pesquisa, 

omiti os resultados de “marcas”. Exemplo, para a marca “Acer”, fabricante 

de notebooks, existem em média 135.000 pesquisas globais por mês. 

Imagine se somarmos então as outras marcas reconhecidas no mercado, 

como “Positivo”, “Dell”, “HP” e tantas outras. Também se aplica aos 

celulares e smartphones, exceto aos nomes dos sistemas operacionais 

destes, como “android” e “galaxy”, por exemplo. 
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Volumes de pesquisa do nicho 
Google Trends 
 

 

 

  

 Neste gráfico do Google Trends, pesquisei os temos “tablet”, “notebook” e “smartphone”, para sabe o interesse 

ao longo do tempo destes. Note o crescimento acelerado de pesquisas por tablet, linha azul, no inicio de 2012 (próximo ao 

recém-lançamento) até novembro de 2013, onde já superou as pesquisas por notebook (linha vermelha). 

 O mercado de smartphones também vem crescendo muito, ainda mais com aparelhos cada vez mais baratos. As 

pessoas que comprarem um celular com android (201.000 pesquisas), pode, posteriormente procurar “temas para celular” 

(33.100 pesquisas). Se você tiver um blog onde faça seleção dos melhores temas para celular ou smartphones você terá 

participação nesse mercado, e vender com seus anúncios de afiliados. 
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2º nicho: Técnicas para emagrecimento 
 

 

 Quem é que não tem alguém da família ou um amigo(a) um pouco 

mais fofinho? A obesidade tem sido um dos maiores problemas da saúde pública. 

Atualmente, a parcela de obesos no Brasil é de aproximadamente 16,9%, atingindo 

cerca de 30% das crianças, 20% dos adolescentes e pelo menos 50% pessoas adultas 

do sexo feminino e masculino, neste grupo – segundo o site brasilescola.com. 

Considerando que o Brasil tenha 180 milhões de pessoas, existem pelo menos 30 

milhões de obesos! 

 

 Confira na próxima página os volumes de pesquisa deste nicho. 
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Volumes de pesquisa do nicho 
Planejador de Palavras-chave do Google Adwords 
 

dieta dos pontos 90.500 

dieta 74.000 

dietas 49.500 

emagrecer 49.500 

como emagrecer rapido 40.500 

dieta da sopa 40.500 

remedio para emagrecer 40.500 

dieta para emagrecer 40.500 

dietas para emagrecer 33.100 

emagrecer rapido 27.100 

dicas para emagrecer 22.200 

exercicios para perder barriga 22.200 

remedios para emagrecer 18.100 

dieta para emagrecer rapido 14.800 

dieta para perder barriga 14.800 

exercicios para emagrecer 12.100 

dietas rapidas 12.100 

simpatia para emagrecer 9.900 

cha para emagrecer 9.900 

emagrecimento 9.900 

 

 

  

 Com aproximadamente 631.700 pessoas pesquisando por 

mês sobre ‘como emagrecer’, ‘dietas’, ‘exercício para perder a barriga’, você 

tem um mercado muito grande para atuar. Quanto mais pesquisas, mais 

tráfego seu blog vai receber, se você trabalhar as táticas de SEO  

corretamente. E quanto mais pessoas visitando seu blog (tráfego), mais você 

pode vender por meio dos programas de afiliados. 
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Volumes de pesquisa do nicho 
Google Trends 
 

 

 

  

 Repare que o interesse por emagrecimento vem com um ligeiro crescimento, do mês de abril/2013 à 

novembro/2013. Isso é muito importante, pois denota o crescimento desse  mercado. 

 Recomendo realizar uma pesquisa sobre a concorrência, o maior foco de cada um. Assim, você pode focar um 

micro nicho, que ainda não esteja totalmente explorado. 
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3º nicho: Moda e dicas para as mulheres 
 

 Sabe aquela mulher linda que você viu na balada, ou até mesmo no caminho do 

seu trabalho, ou faculdade? Ela pode ter sido uma das 165.000, que digitou no Google 

“maquiagem” e encontrou vários blog’s que ensina fazer maquiagens passo a passo – ou ela 

viu algum anúncio do tipo “curso: como fazer maquiagens para balada” em vídeo e comprou o 

material. Ou ainda, uma das 201.000 que procuraram por “vestidos de festas”. Se no seu blog 

que fala de maquiagem, ela ver um anúncio (Google Adsense) de um kit de maquiagem pela 

metade do preço e clicar nesse anúncio, você pode ganhar uma comissão sobre esse clique. 

 

 O mercado de modas e produtos de beleza no Brasil tem, ultimamente, sido 

inundado por novas e ótimas oportunidades. De acordo com o Coordenador de Moda do 

UNISAL Americana, o governo brasileiro desfavoreceu a indústria têxtil (no início do século), 

mas desenvolveu surpreendentemente o mercado de serviços. 

 

 Com o mercado de moda aquecido com a valorização da indústria têxtil, aliados 

com os serviços, é um ótimo nicho a ser investido. 
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Volumes de pesquisa do nicho 
Planejador de Palavras-chave do Google Adwords 
 

vestidos de festa 201.000 

maquiagem 165.000 

moda 74.000 

vestidos de formatura 60.500 

vestido de festa 60.500 

blog de moda 60.500 

sapatos femininos 60.500 

roupas 49.500 

bolsas femininas 49.500 

dicas de maquiagem 40.500 

moda evangelica 40.500 

vestidos longos 40.500 

botas femininas 40.500 

roupas da moda 40.500 

maquiagens 40.500 

modelos de vestidos 40.500 

maquiagem passo a passo 40.500 

moda feminina 33.100 

vestido 33.100 

maquiagem para noite 33.100 

vestidos curtos 27.100 

moda plus size 18.100 

 

 

  

 Temos em média, mais de 1.258 milhões de pesquisas globais 

por mês, segundo dados do Google Adwords. É um número incrível e muito 

amplo. Imagine que você consiga 2% desse tráfego, você terá 37.740 

acessos por mês (um número baixo, se aplicado corretamente as técnicas de 

SEO). 

 

 Recomendo que você segmente seu público alvo, 

trabalhando com um micro nicho, como o de “moda evangélica” ou “dicas 

de maquiagem” – ambas possuem 40.500 pesquisas globais cada. Ou ainda, 

um público bem segmentado, como o “moda plus size”, para as moças mais 

fofinhas. Com um bom público, bem segmentado, você vende mais, pra 

quem precisa de verdade. 
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Volumes de pesquisa do nicho 
Google Trends 
 

 

 

  

 Um mercado sempre em alta, é preciso estar 

atento e atualizado com as tendências e com os períodos 

sazonais, como ente os meses de abril/maio/junho. 
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4º nicho: Avaliação e comparação de produtos e 
preços 

 
 

 

 Com base no nicho Tecnologia, você pode trabalhar com  a avaliação e comparação dos produtos daquele 

nicho. Claro, não precisa ser necessariamente produtos tecnológicos, apesar de estes possuírem mais procuras, mas 

também pode realizar comparações de preços de outros produtos como carros, motos, softwares, livros (muito lucrativo 

este) e tantos outros. 

 

 Com o advento de novos recursos e tecnologias, fica mais difícil para o consumidor decidir “o qual 

comprar”. Por isso, se você tiver um blog em que você dê a sua avaliação e compare com outros produtos, fica mais fácil 

para o consumidor decidir qual comprar e para isso, vídeos são muitos bons para realizar as avaliações. 

 

   Você pode faturar muito como afiliado. Digamos que você tenha um blog 

    somente sobre livros de recursos humanos e já tenha certa 

    quantidade de acessos mensais, você pode colocar anúncios 

        do Submarino de livros que tratem de recursos humanos. 

         Se um leitor seu clicar nesse anúncio  e realizar uma  

        compra, você ganhará uma comissão sobre esta venda e 

            em todas as outras que partirem do seu blog. 

https://facebook.com/crieblog


www.crieblog.com.br 25 

Volumes de pesquisa do nicho 
Planejador de Palavras-chave do Google Adwords 
 

comparar celulares 33.100 

compare preços 22.200 

comparar preços 14.800 

avaliação 12.100 

comparar carros 9.900 

comparação 6.600 

 

 

  

 Você pode trabalhar também com 

palavras chaves de marcas e modelos de maior buscas 

no mercado. Com isso, você realiza comparações de 

especificações técnicas, usabilidade, e preços. 

Google Trends 
 

 

 

  

 Veja o crescimento 

rápido da pesquisa por “comparar 

celulares”, do ano de 2011 para cá. 

Com muitos modelos no mercado, 

fica cada vez mais complicado 

escolher um que atenda as 

necessidades. Por isso as pessoas 

precisam saber quais as diferenças 

entre eles. 
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5º nicho: Jogos 
 

 
 Brasil, país do futebol e dos jogos 

eletrônicos. O nicho é muito amplo para ser 

explorado. No campo dos jogos eletrônicos, de 

acordo com uma publicação no blog da Maxistore, 

as maiores desenvolvedoras de games estão 

investindo pesado em nosso país, criando jogos 

com tradução para o português. Em 2012 esse 

mercado movimentou a impressionante marca de 

R$ 1,6 bilhão, crescendo 60% em relação ao 

período anterior. 

 Se você curte jogos eletrônicos, criar 

um blog sobre avaliação de jogos (o que o jogo tem 

especial, qualidade, os prós e contras) e se manter 

atualizado neste setor, é muito grande as chances 

de sucesso. 

 Já se, o seu papo é futebol, saiba que 

especialistas do setor dizem o futebol brasileiro tem 

se afastado cada vez mais do seu público, apesar de 

ser o “país do futebol”. A BBC Brasil, recentemente, 

publicou uma pesquisa onde especialistas do setor 

juntamente com outros dados coletados por 

agências, mostra a ausência crônica dos torcedores 

nos estádios nos últimos anos, clubes endividados e 

uma seleção em má fase. 

 Apesar que agora em 2014, temos a 

Copa do Mundo, onde vai aquecer o mercado do 

futebol. Além disso, não precisamos nos limitar ao 

“futebol”. Existem inúmeros outros esportes que 

podemos nos dedicar e que são grandes no Brasil, 

como o vôlei, futsal, lutas e outros. Recomendo que 

seja explorado os micro nichos. 

 Na análise, vou separar os volumes 

de pesquisa por entre os dois nichos – jogos 

eletrônicos e esportes. 

 Na imagem de fundo a atriz Angelina 

Jolie, interpretando a Tomb Raider – jogo que ficou 

conhecido pela qualidade e beleza dos gráficos. 
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Volumes de pesquisa do nicho 
Planejador de Palavras-chave do Google Adwords 

Jogos Eletrônicos 
 

jogos 16.600.000 

jogos do mario 4.090.000 

jogos da barbie 3.350.000 

jogos de vestir 2.240.000 

jogos online 2.240.000 

jogos de carros 1.830.000 

jogos de moto 1.830.000 

jogos de futebol 1.500.000 

jogos de tiro 1.500.000 

jogos de sinuca 823.000 

jogo 823.000 

jogos de corrida 673.000 

jogos de motos 550.000 

jogos de luta 550.000 

jogos gratis 450.000 

jogo do mario 450.000 

jogos de mario 450.000 

jogos de moda 368.000 

jogo de sinuca 368.000 

jogo de futebol 301.000 

jogo de tiro 301.000 

jogos online gratis 301.000 

jogo de carros 246.000 

 Note o quão grande é o nicho de jogos eletrônicos. 

Se você escolher esse nicho, comece com um blog sobre o seu tipo 

de jogo preferido. Se for por exemplo, o Call Of Duty, existem pelo 

menos mais de 158.000 pesquisas por mês do jogo. Abaixo, no 

Google Trends, a comparação das procuras pelos consoles mais 

famosos do mercado. 

Google Trends para Jogos Eletrônicos 
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Volumes de pesquisa do nicho 
Planejador de Palavras-chave do Google Adwords 

Esportes 
 

campeonato brasileiro  368.000 

jogo de futebol  301.000 

futebol  201.000 

brasileirao  165.000 

campeonato brasileiro 2013  135.000 

futebol online  74.000 

copa do brasil  74.000 

campeonato brasileiro serie b 60.500 

paintball  60.500 

futsal  49.500 

brasileirao serie b  40.500 

voleibol  40.500 

campeonato brasileiro serie a 40.500 

copa do mundo 2014  40.500 

jogos futebol  33.100 

futebol do interior  33.100 

videos de futebol  33.100 

tabela campeonato brasileiro  33.100 

jogos de futebol gratis  27.100 

campeonato espanhol  27.100 

jogos de volei  27.100 

mundo do futebol  27.100 

copa do mundo  27.100 

Google Trends para Esportes 
 

 

 

  

 Cada vez as pessoas estão se conscientizando para a importância 

de praticar esportes, o que favorece para uma boa saúde, bem estar e 

autoestima. Além dessas palavras chaves, você pode trabalhar com artigos 

sobre como “aproveitar melhor a corrida”, “benefícios do esportes” e outros. 
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6º nicho: O universo dos homens 
 

  Li uma vez em um determinado blog que, os homens só se arrumam, 

ficam bonitos e cheirosos, para atingir um único objetivo: conquistar mulheres. Posso 

afirmar que parcialmente é verdade, especialmente aqueles que buscam um amor. Mas 

até atingir esse objetivo, passamos pelo trabalho, faculdade, fila no banco, na padaria da 

esquina e até no bar com os amigos. Precisamos estar prontos para atingir o objetivo. E 

como estar sempre pronto, caso surja o objetivo?  

 Essa resposta, muitos caras procuram sabe onde? No Google! E o Google 

nos mostra em detalhes, o que nós procuramos. Veja a seguir.  
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Volumes de pesquisa do nicho 
Planejador de Palavras-chave do Google Adwords 
 

moda masculina   27.100 

blazer masculino   18.100 

sapatos masculinos   18.100 

jaqueta de couro masculina   18.100 

ternos   18.100 

roupas masculinas   14.800 

ternos   18.100 

moda para homens   12.100 

perfumes importados masculinos 5.400 

sapato masculino   4.400 

dicas de moda masculina   1.600 

 

 

  

Google Trends 
 

 

 

  

 Números não tão grandes, cerca de 150.000 pesquisas 

mensais (se somados os termos mais procurados), mas mesmo assim é 

um nicho em crescimento, como vemos pelo interesse de pesquisa do 

Google Trends. Uma rápida pesquisa que fiz, existe pouca concorrência 

nesse nicho. Vale a pena estudar e implantar um projeto. 

O mercado de moda masculina varia 

muito, como pode ser visto no gráfico da 

figura 5. Observa-se que, de julho para 

cá, vem de certa forma se estabilizando, 

com um forte crescimento no final do 

mês de novembro. Especialistas do setor 

afirmam que a demanda para 2014, para 

moda e produtos masculinos, irá crescer 

em média 8% em relação à 2013. 
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7º nicho: Relacionamentos 
 Com certeza é um dos nichos mais lucrativos (se não o maior) para se atuar. Porém, é 

preciso ter muito cuidado para escrever nesse nicho, por que aqui se trabalha o emocional e o 

consciente da pessoas.  

 As pessoas só procuram conteúdo porque estão passando por alguma queixa no 

relacionamento, como a perda de um amor, ou os jovens que estão querendo a namorar. 
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Volumes de pesquisa do nicho 
Planejador de Palavras-chave do Google Adwords 
 

como conquistar um homem   49.500 

como beijar   18.100 

como conquistar uma mulher  14.800 

como beijar bem   12.100 

como conquistar uma amiga   9.900 

como conquistar uma menina  4.400 

como dar o primeiro beijo   4.400 

como seduzir uma mulher   2.900 

como reconquistar um amor   2.400 

conquistar um homem   1.900 

como seduzir   1.900 

como conquistar uma pessoa   1.900 

dicas para conquistar um homem 1.900 

como atrair um homem   1.600 

como reconquistar um homem 1.600 

como conquista uma mulher   1.300 

como conquistar mulheres   1.000 

 Repare que as mulheres procuram saber mais e 

pesquisam como conquistar o seu par (49.500). Estudos revelam que, 

as mulheres independentes e solteiras, a partir da casa dos 30 anos, já 

com a vida estabilizada, começam a ser preocupar mais em encontrar 

e conquistar um amor, para não fica para sempre rotulada como ‘titia’. 

 

 Elas procuram na internet formas de como conquistar o 

amor e viver feliz. É um ótimo público-alvo, assim como o público 

masculino. 
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Volumes de pesquisa do nicho 
Google Trends 

 
 

 

 

  

 Note que a procura por 

“como conquistar um homem” vem 

cresceu e se estabilizou entre 2012 e 

2013. É forte nicho para se trabalhar. 
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