




da população economicamente  

ativa é dona do próprio negócio 



Fonte: McKinsey 2019 

em sua maioria decidiram empreender  

para ter mais  liberdade e autonomia  

em sua vida profissional. 



Além disso, pesquisas também apontam 

  da população em geral 

sonha em ser dono do 

próprio negócio. 

Fonte: McKinsey 2019 



Fonte: Pesquisa Google - Maio/2020 



Fonte: Exame - Maio/2020 



• Um site pode aumentar ainda mais a visibilidade 

que você já tem nas redes sociais. 

 

• Redes sociais são fantásticas, mas não 

pertencem a você. O site é seu, é exclusivo e 

personalizado. 

 

• Qualquer um pode criar uma página na rede 

social. O site demonstra credibilidade e 

confiança. Branding! 

 

• O site é fundamental para a sua expansão! 



1. Facilita que as pessoas encontrem sua 

empresa. Ex: Qual é melhor: 

• www.alimentos.store 

• www.comprar-alimentosonline.com  

 

2. Ajuda a criar uma impressão profissional 

• www.clinica-dentariaonline.com 

• www.saudedental.online 

 

3. Mostra que você está pensando no futuro 

4. Reforça a sua marca 

5. Melhora a classificação nos mecanismos de 

busca 

http://www.alimentos.store/
http://www.comprar-alimentosonline.com/
http://www.comprar-alimentosonline.com/
http://www.comprar-alimentosonline.com/
http://www.clinica-dentariaonline.com/
http://www.clinica-dentariaonline.com/
http://www.clinica-dentariaonline.com/
http://www.saudedental.online/




br.godaddy.com 









Vá além do .com.br; 

• .store 

• .shop 

• .online 

• .tech 

Escolha um nome que possa ser lido e entendido pelo 

usuário 

 

Mantenha em mente que deve ser curto e simples 

 

Com a pesquisa de voz cada vez mais forte, é 

importante que o nome seja pronunciado de forma fácil 

 

Para ajudar no SEO, escolha um nome relacionado ao 

seu negócio ou o próprio nome da empresa 





O criador de sites GoDaddy é funcional e 

simplifica o processo de criação. 

 

Desenvolva conteúdos de valor! 

 

Tenha estratégias digitais 

br.godaddy.com/websites 

• Vem com e-mail marketing 

• Otimização de SEO 

• Gestão de Redes Sociais 



Domínios TESLA e VOICE.COM 

https://slack-redir.net/link?url=http://VOICE.COM






1. Todo domínio é único 

2. Endereços curtos têm mais facilidade de serem 

lembrados, logo são mais valiosos 

3. Registrar um domínio fácil de lembrar e vender 

• CarInsurance.com — $49.7 million. 

• Insurance.com — $35.6 million. 

• VacationRentals.com — $35 million. 

• PrivateJet.com — $30.18 million. 

• Internet.com — $18 million. 

• 360.com — $17 million. 

• Insure.com — $16 million. 



Domínios TESLA e voice.com 



https://br.godaddy.com/blog/os-20-nomes-de-dominio-mais-caros-da-historia/?isc=&utm_source=Sebrae&utm_medium=ppt&utm_campaign=dominio&utm_content=seu_negocio_digital_5_dias


https://br.godaddy.com/blog/como-comprar-um-dominio-que-ja-e-de-outra-pessoa/?isc=&utm_source=Sebrae&utm_medium=ppt&utm_campaign=dominio&utm_content=seu_negocio_digital_5_dias


https://br.godaddy.com/blog/venda-de-dominios-veja-como-funciona-um-leilao-de-dominios/?isc=&utm_source=Sebrae&utm_medium=ppt&utm_campaign=dominio&utm_content=seu_negocio_digital_5_dias


https://br.auctions.godaddy.com/?isc=&utm_source=Sebrae&utm_medium=ppt&utm_campaign=dominio&utm_content=seu_negocio_digital_5_dias


Credibilidade e confiança 



Acesse: gddy.co/OWS 



Código de desconto: 


