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Resumo: As aplicações de técnicas de Search Engine Optimization (SEO) 
desempenham um papel importante para a indexação das páginas dos sites pelos 
motores de buscas. Ao promover a indexação, as páginas se tornam passíveis de 
rastreamento e as informações poderão ser entregues para todos que as buscam na 
internet. Este trabalho tem como objetivo demonstrar a experiência da Biblioteca 
Virtual da FAPESP (BV FAPESP) na implementação de algumas técnicas de SEO. A 
BV FAPESP é uma fonte de informação referencial online da pesquisa apoiada pela 
FAPESP e, portanto, uma importante ferramenta de divulgação da informação 
técnico-científica. Nesse artigo são citadas algumas estratégias de SEO adotadas, 
as ferramentas de monitoramento utilizadas e alguns resultados obtidos até o 
momento, além de algumas demandas para dar continuidade ao trabalho realizado e 
os resultados esperados em longo prazo. 
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Title: Search Engine Optimization (SEO) for Virtual Libraries: BV FAPESP case study 

Abstract: The Search Engine Optimization (SEO) application techniques makes an 
important role in indexing the Websites pages by search engines. By promoting indexing, 
pages become crawled and information can be delivered to anyone who searches them on 
the internet. This work aims to demonstrate the experience of the FAPESP's Virtual Library 
(BV FAPESP) in the implementation of some SEO techniques. BV FAPESP is a source of 
online reference information for Research Supported by FAPESP and, therefore, an 
important tool for disseminating scientific information. This article mentions some SEO 
strategies adopted, the monitoring tools used and some results obtained so far, besides 
some demands to continue the work and the results expected in the long term. 
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Por meio dos recursos oferecidos pelas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), as bibliotecas podem elevar o conceito de mediação para uma 

concepção totalmente nova, pois, uma vez na Web, elas diminuem a distância entre 

o ser humano e o bem mais valioso da atualidade - a informação. É através do 

acesso aos recursos informacionais que são fornecidos os elementos essenciais 

para a transformação da sociedade. Com as TICs e a internet, é possível pensar 

novas formas de propiciar acesso e recuperação às informações presentes em 

diversas fontes de informações nas bases de dados das bibliotecas virtuais.  

 As bibliotecas virtuais já nasceram sob esse prisma tecnológico, justamente 

para fornecer seus produtos e serviços remotamente via internet e constituírem um 

referencial de pesquisa confiável e acessível, a qualquer hora e lugar, para todos os 

interessados. Para tanto, perante o cenário evolutivo da Web, é necessário 

proporcionar o acesso às informações através dos recursos frequentemente 

utilizados pelas pessoas.  

Diante do imenso volume de informações, os motores de busca emergem 

como ferramentas que nos permitem encontrar arquivos e documentos em meio a 

uma infinidade de conteúdos disponíveis em canais e mídias na internet. Através 

dos seus robôs, esses mecanismos coletam diversas informações de páginas da 

Web. É notável o poder desses buscadores em propiciar a encontrabilidade, 

sobretudo nos esforços em retornar informações cada vez mais precisas. Portanto, a 

encontrabilidade será o fator central das estratégias de Otimização para Motores de 

Busca ou Search Engine Optimization (SEO), pois elas permitem que as 

informações tenham mais chances de serem encontradas pelos usuários. 

O SEO é um conjunto de estratégias que permitem um melhor 

posicionamento das páginas de um site em resultados de busca orgânica4 nos 

buscadores. Arlitsch, OBrien e Rossmann (2013, p. 2) ressaltam que a maioria dos 

sites de bibliotecas não atraem muito tráfego direto em seus sites, porque os 

usuários simplesmente não sabem onde estão as informações que procuram. Assim, 

os autores observam que as bibliotecas virtuais, como qualquer outro site na Web, 

enfrentam dificuldades em permanecer nos primeiros resultados da busca orgânica 
                                                           
4Uma busca orgânica é o processo que faz com que os usuários da World Wide Web possam realizar pesquisas na rede 
através das listagens dos motores de busca. Fonte: Wikipédia. 
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dos motores devido à concorrência com os links patrocinados e outros sites 

comerciais. Abdala e Andrade (2008-2009, p. 56) também justificam essa dificuldade 

ao dizerem que: 

[...] os buscadores cobriam uma parte dos conteúdos e informação 
disponíveis na Web, deixando “invisível” uma parte considerável de 
informação correspondente ao que está em bases de dados, entre outros 
recursos e fontes de informação. A situação deveria fortalecer as interfaces 
de busca dos portais acadêmicos, que oferecem acesso à informação 
organizada em bases de dados, catálogos coletivos e outras fontes de 
informação referencial, considerada informação valiosa, até então não 
rastreada pelos motores de busca por não ser indexada por esses motores. 

 

Logo, criar relevância nas páginas de sites de bibliotecas será importante 

para o seu posicionamento no ranking dos motores de busca. Ao permitir a 

indexação, as páginas se tornam passíveis de rastreamento pelos robôs dos 

buscadores que verificam a relevância das informações e passam a exibi-las nos 

seus resultados de buscas. 

Este artigo tem como objetivo principal demonstrar um pouco da experiência 

da aplicação de SEO nas páginas do site da BV FAPESP. Para isso, será importante 

verificar por que as técnicas de SEO são importantes para a BV FAPESP. Serão 

citadas algumas estratégias adotadas, as ferramentas de monitoramento utilizadas e 

alguns resultados obtidos até o momento, além de citar algumas demandas para dar 

continuidade ao trabalho realizado e os resultados esperados em longo prazo. 

 

1.1 A importância dos motores de busca para recuperação da informação das 
bibliotecas virtuais 

De acordo com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR 

(NIC.BR, 2017, p. 21), as TICs modificaram as práticas dos cidadãos nas formas de 

lidar com a informação. Para as bibliotecas, a adoção das TICs oportuniza a 

ampliação dos seus campos de atuação e de diálogos com o público.  

A evolução da Web propiciou a origem de novos produtos e serviços de 

informação. É neste âmbito que surgem as bibliotecas virtuais, que se destacam por 

disponibilizar as informações, de forma a auxiliar e facilitar a vida das pessoas. Por 
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serem nativas da Web, as bibliotecas virtuais são inerentes fontes de informação 

confiáveis na internet. Portanto, para se ter acesso às informações organizadas e 

disponibilizadas, é fundamental pensar em meios dos usuários poderem recuperá-

las, ainda considerando as características de auxílio e facilitação. 

Para lidar com o grande volume de informações na Web foi necessário 

produzir novas práticas para a organização e a recuperação de informação. Abdala 

e Andrade (2008-2009, p. 55) apontam que os buscadores surgiram na internet com 

o objetivo “de prestar um serviço extremamente importante: a busca de qualquer 

informação na internet, apresentando os resultados de uma forma organizada, e 

também com a proposta de fazer isso de uma maneira rápida e eficiente”. 

Martins e Carvalho Junior (2017, p. 48) descrevem que serviços como o 

Google, por exemplo, sustentam-se na capacidade de tratar grandes volumes de 

informações. Esses motores de buscas demonstram o poder dos algoritmos e dos 

sistemas computacionais que operam na filtragem das informações, segmentando-

as por relevância e de acordo com interesses específicos, apresentando resultados 

satisfatórios, destacando-se por serem facilmente utilizados pelos usuários. O 

desempenho dessas ferramentas parte do pressuposto que a melhor maneira de 

encontrar o usuário é ser encontrado por ele – e isso é, praticamente, o mesmo 

conceito de encontrabilidade. Porém, para se propiciar a encontrabilidade, é 

necessário possuir relevância na Web - fator importante para qualquer organização 

na atualidade.   

Para Bohórquez (2012, p. 5) os sites das bibliotecas podem criar diversos 

processos para destacar os conteúdos, produtos e serviços oferecidos na internet, 

principalmente por meio dos buscadores, para que os usuários acessem, 

reconheçam e adquiram tudo de forma simples e descomplicada. Por isso, obter 

relevância na Web pode funcionar para potencializar a aproximação das bibliotecas 

com o seu público, oferecendo os serviços e produtos de informação de qualidade. 

O autor diz que fazer isso também é libertá-los das informações irrelevantes da 

internet, visto que eles terão acesso aos conteúdos confiáveis e validados. 

O autor também atesta que as estratégias de SEO podem trazer diversos 

benefícios, quando aplicadas em sites de bibliotecas, sendo:   
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a) Na divulgação do conteúdo informacional, que permite a comunicação com o 

público, extrapolando os serviços das bibliotecas e criando novos espaços para o 

consumo de informações; 

b) Nas fontes confiáveis de informações que as bibliotecas se tornam na internet, 

onde são criadas as condições de acesso fácil e rápido aos seus conteúdos, 

demonstrando-as como organismos dinâmicos e adaptáveis ao contexto do seu 

público; 

c) Na expansão dos acessos aos serviços e produtos de informação, tornando-os 

disponíveis e com capacidade de atrair novos usuários (BOHÓRQUEZ, 2012, p. 5). 

 Com base no que foi exposto, é possível visualizar, a partir da figura a seguir, 

que as bibliotecas virtuais encontram diversas motivações para aplicar as técnicas 

de SEO em seus sites, sobretudo ao aliarem os seus recursos aos dos mecanismos 

de buscas, absorvendo a potencialidade da conectividade e de alcance que esses 

sistemas de recuperação da Web proporcionam para oferecer as informações 

confiáveis aos interessados.  

Figura 1 – Principais motivos para aplicar o SEO em Bibliotecas virtuais. 

 

 

Assim, este trabalho visa colaborar para o nortear o profissional da 

informação e, maiormente, demonstrar que as bibliotecas necessitam 

constantemente se ajustar aos padrões modernos para ofertar condições de acesso 

à informação com maior precisão e redução de tempo. É preciso entender as 
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características e potencialidades do ambiente Web, para agregar os produtos e/ou 

serviços de informação de bibliotecas virtuais com características atuais e 

peculiares. Portanto, o profissional da informação deve adquirir novas funções, 

habilidades e conhecimentos contínuos para atender as demandas que esses 

ambientes em constantes transformações exigem. 

Um outro ponto a ser ressaltado é o diálogo que ocorre entre Marketing Digital 

e Ciência da Informação, uma vez que esses diálogos interdisciplinares podem 

contribuir, em especial, para importantes trocas metodológicas dos processos que 

envolvem organização e disseminação da informação. 

O SEO emerge, também, como um novo campo para atuação do profissional 

da informação, que poderá observar os crescentes desafios da atual realidade de 

gestão da informação e, principalmente, poder aliar seus conhecimentos a outros já 

vislumbrados nas áreas de Marketing Digital e Métricas Digitais. 

 

2. A Biblioteca Virtual da FAPESP 

A Biblioteca Virtual da FAPESP (BV FAPESP)5 é um importante instrumento 

de divulgação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP). Em seu site, disponibiliza na internet mais de 700 mil páginas, em 

interfaces em português e inglês, com informações referenciais de bolsas e auxílios 

à pesquisa financiados pela FAPESP, de forma organizada e padronizada para 

todos interessados.  

A BV FAPESP é uma ferramenta eficiente de gestão de informação que 

colabora para a preservação e difusão do conhecimento científico e tecnológico 

brasileiro e, inclusive, já foi apresentada como um modelo facilitador na divulgação 

de informações de acesso aberto e de acesso à informação pública (FREIRE, 2014). 

Logo, é preciso que essas informações atinjam não somente o público no Brasil, 

como também divulguem a contribuição da FAPESP para os avanços do 

conhecimento técnico-científico mundial. 

                                                           
5Website da Biblioteca Virtual da FAPESP (BV FAPESP). Disponível em: <https://bv.fapesp.br/>. 

https://bv.fapesp.br/
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Vislumbrando estas demandas, desde 2011 ocorrem esforços para tornar a 

BV FAPESP passível de rastreamento e indexação por esses mecanismos (UCHA; 

PEREIRA, 2011). Com a adoção das tags (ou etiquetas) do Google no HTML, no 

ano de 2012 a BV obtivera 857 mil acessos. A rastreabilidade das páginas permitiu 

um considerável aumento nos números de acessos às páginas da BV e, em 2015, 

os acessos chegaram à margem dos 4 milhões, conforme podemos observar a 

seguir. 

Figura 2 – Timeline das ações de SEO na BV FAPESP. 

 

 

Contudo, no final de 2017, analisaram-se os motivos que fizeram a BV 

FAPESP perder um número significante de links indexados pelo Google e, 

consequentemente, estacionar na quantidade de acessos contabilizados 

anualmente. Verificou-se que os motores de buscas, como o Google, modificam e 

atualizam frequentemente os seus algoritmos. Esses algoritmos são responsáveis 

por filtrar o que é mais relevante e verificar os fatores de ranqueamento - ambos 

definem a ordem das páginas apresentadas nos resultados de buscas.  

Nesse ínterim, a BV FAPESP também necessitou de modernizações em sua 

interface, onde foram feitas modificações em algumas estruturas para alcançar 

objetivos importantes e, entre eles, buscou-se viabilizar o uso de metodologias de 

SEO mais atualizadas para tornar o resultado da busca cada vez mais preciso. Para 

continuar gerando tráfego orgânico para o site da BV, foi necessário revisar e 

atualizar as práticas de SEO. A partir desse diagnóstico, foram alocados 
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profissionais da equipe da BV FAPESP para lidar com todos os aspectos das 

atualizações das técnicas. 

3. Search Engine Optimization 

Os mecanismos de busca representam importantes ferramentas para a 

recuperação da informação na Web, tendo suas particularidades e abrangências, 

como referem Abdala e Andrade (2008-2009, p. 55): 

Esse motor rastreia a informação disponível na Web, periodicamente, 
navegando de página em página, ou de site em site, extraindo os 
documentos, as palavras, os termos que melhor representam a informação 
capturada, e então a armazena em uma gigantesca base de dados que 
pode ser consultada pelos usuários através de uma interface de busca. 
Portanto, os buscadores funcionam na dependência de coleções de fontes 
de informação não produzidas, geridas ou organizadas por eles. Sua 
especialidade é buscar em fontes de informação disponíveis na internet, 
independente de quem as provê. Assim, os buscadores se mostraram 
imprescindíveis para o fluxo de acesso à informação e para a conquista de 
novos usuários e visitantes para os sites na internet. 

 

Os autores ressaltam que não basta a informação estar na internet. Ela 

precisa ser identificada, buscada e recuperada nas diversas interfaces dos 

buscadores. Para isso, é essencial que as informações sejam preparadas e 

armazenadas em locais que permitam que os conteúdos sejam indexados pelos 

robôs desses motores. Ao permitir a indexação, as páginas se tornam passíveis de 

rastreamento pelos robôs dos buscadores (como os Googlebots do Google, por 

exemplo), que verificam a relevância das informações e as exibem nos resultados 

das buscas. Os autores também expõem que a inovação dos sistemas de 

informação só ocorre quando se permite dar visibilidade aos conteúdos 

informacionais. Nesse sentido, é necessário existir “uma arquitetura da fonte de 

informação e construção de redes de fontes e fluxos de informação baseadas em 

componentes, protocolos e processos que maximizem as possibilidades de 

operação na Web” (ABDALA; ANDRADE, 2008-2009, p. 56-57). 

Uma forma de proporcionar visibilidade aos conteúdos informacionais das 

bibliotecas virtuais, como a BV FAPESP, é utilizar as técnicas de SEO. O SEO é um 

conjunto boas práticas, que visam ajustar as páginas de um site para torná-las 

“atrativas” e com informações relevantes para os robôs dos mecanismos de buscas. 
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Com isso, as estratégias de SEO, quando aplicadas de forma eficaz, proporcionam 

um melhor posicionamento das páginas de um site nos resultados da busca 

orgânica em motores como o Google, Bing, Yahoo Search, entre outros. Para 

Ledford (2009, p. 33), utilizar as técnicas de SEO é fazer uso de um conjunto de 

estratégias e tarefas que visam melhorar a posição “no ranking dos resultados que o 

usuário recebe ao fazer uma busca por uma palavra ou expressão”. 

Precisamente, o SEO se refere às técnicas aplicadas no próprio site/páginas, 

chamadas técnicas on-page, que também envolvem um planejamento e a 

organização dos conteúdos informacionais; como também, do uso das chamadas 

técnicas off-page, que são aquelas obtidas fora do site/páginas, tais como uso de 

ferramentas de métricas e monitoramento. 

Figura 3 – Principais características do Search Engine Optimization (SEO). 

 

 

É importante destacar que as aplicações das estratégias de SEO devem 

ocorrer em etapas, para verificar se os esforços obtiveram êxitos e, assim, dar um 

próximo passo.  
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4. Técnicas de SEO aplicadas na BV FAPESP 

Para este estudo de caso, utilizou-se o método de pesquisa exploratória, onde 

é possível obter somente os conceitos sobre os buscadores e sobre o Search 

Engine Optimization (SEO). Há certa dificuldade em encontrar conteúdos que 

descrevem o funcionamento das estratégias de SEO e como elas devem ser 

praticadas e, comumente, as especificações são encontradas em sites 

especializados em Marketing e Métricas Digitais.  

O trabalho foi iniciado seguindo diretrizes e recomendações gerais de SEO, 

comumente aplicadas em contexto comercial. Observou-se que as estratégias de 

SEO para o âmbito comercial estão correlacionadas com as estratégias de Search 

Engine Marketing (SEM), nos quais diferem dos objetivos estratégicos das 

bibliotecas e seu papel sociocultural, fazendo com que muitas recomendações não 

pudessem ser aplicadas. 

Primeiramente, a equipe buscou analisar a relevância das páginas da BV 

FAPESP no Google6, procurando entender quais são as páginas frequentemente 

indexadas pelo buscador. Após essa análise, partiu-se para a criação de um “Plano 

de SEO”. No planejamento, buscou-se traçar um conjunto de objetivos para a 

realização de boas práticas de SEO. A seguir, serão explicitadas as técnicas on-

page e off-page utilizadas no site da BV FAPESP. 

 

4.1 Técnicas on-page 

 O SEO on-page é aquele cujas otimizações e melhorias são feitas dentro do 

próprio site/endereço/página, incluindo o conteúdo (informacional e visual), a 

estrutura das páginas, links internos, tags, entre outros fatores que os buscadores, 

em geral, levam em consideração para a indexação. Os motores de busca são 

programados para encontrar e promover conteúdos úteis, para que as pessoas 
                                                           
6Google. Disponível em: www.google.com.br 

http://www.google.com.br/
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encontrem prontamente as informações que buscam, que não precisem voltar para 

as Search Engine Results Pages (SERPs ou Páginas de Resultados de Busca) e 

refazerem suas buscas. Para isso, essas otimizações on-page podem promover uma 

melhor experiência do usuário, com usabilidade e conteúdo informativo de qualidade 

(LEDFORD, 2009, p. 97-98).  

Alguns dos processos que envolveram as técnicas de SEO on-page na BV 

FAPESP serão destacados a seguir. 

Figura 4 – Principais técnicas de SEO on-page aplicadas na BV FAPESP. 

 

4.1.1 Distinção da marca 

Para iniciar as técnicas de SEO on-page aplicadas na BV, foi importante 

distinguir a “marca” da Biblioteca Virtual da FAPESP. Como as pessoas buscam por 

essa biblioteca? Uma premissa ressaltada em SEO é assegurar como o “negócio” 

será conhecido na internet. Patel (2018a), considerado um “guru” do SEO, destaca 

em seu blog que o nome pode influenciar positivamente nos rankings dos 

buscadores. Segundo ele, quanto mais único for o nome, menos competição ele terá 

na página de resultados. Assim, através de monitoramento prévio, foi possível 
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verificar por quais palavras as pessoas estão procurando a BV FAPESP nos 

motores.  

O autor ressalta que é preciso certificar qual ‘nome’ possui bastante buscas 

associadas e se ele está alinhado com o mercado que se deseja atingir. Por meio 

deste monitoramento, foi observado que as buscas mais associadas foram feitas 

pelas expressões “BV FAPESP” e “Biblioteca Virtual FAPESP”. 

4.1.2 Heading tags 

Na aplicação do SEO na BV FAPESP foi preciso ajustar os Heading tags, ou 

“etiquetas de cabeçalho”, tais como H1, H2, H3, etc. Conforme afirma Ledford (2009, 

p. 106), as Heading tags (ou Tags Header) são recursos de HTML utilizadas para 

destacar os elementos mais importantes de uma página, como o título e os 

subtítulos. O Header 1 (H1 ou Cabeçalho 1) é o mais importante e, conceitualmente, 

deve estar em evidência numa página, seja com uma fonte maior, seja com o uso de 

negrito, por exemplo, pois deve ser o elemento de texto mais visível. De forma geral, 

o H1 é utilizado pelos buscadores para determinar o principal assunto de uma 

página e o que define seu conteúdo. Para as boas práticas de SEO, recomenda-se 

utilizar apenas uma H1 por página, sendo que ela deve conter a palavra-chave 

principal e mais importante, que defina do conteúdo. O Header 2 pode ser definido 

como um subtítulo, e assim por diante. 

4.1.3 Meta tags 

Ledford (2009, p. 15) descreve as meta tags como as “etiquetas” no HTML, 

que servem para descrever os atributos do conteúdo das páginas para os 

buscadores. São por meio desses atributos que o site é “descoberto” e “escolhido” 

pelos buscadores para aparecerem nas SERPs. As SERPs contêm o título da 

página com o link, algumas linhas de descrição, ou, texto relacionado à(s) 

palavra(s)-chave buscada(s).  

Considerando esses aspectos, foi providenciado o preenchimento das meta 

tags de título - a Meta title, de descrição - a Meta description e as palavras-chave - 

as Keywords, por meio de criação de padrões e/ou levando em conta a 

particularidade das mais de 700 mil páginas da BV FAPESP, das interfaces em 
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português e inglês. Há regras para o uso das meta tags, como a quantidade de 

caracteres que permitem a visualização do conteúdo nas SERPs. Essas regras são 

constantemente modificadas pelos buscadores e podem haver diferença entre as 

versões Web e mobile. As Keywords, por exemplo, não são mais utilizadas pelo 

Google, mas ainda possuem um pouco de relevância nos buscadores Bing e Yahoo 

Search. 

4.1.4 Atributos alt 

Ainda, no que compreende às tags, também foram providenciados os 

cadastramentos de atributos alt em imagens do site, que tem como objetivo propor o 

mínimo de acessibilidade ao fornecer um texto alternativo à imagem, caso ela não 

seja carregada ou se o site seja visto por um leitor de tela (screen reader - 

ferramenta de acessibilidade utilizada por deficientes visuais) (LEDFORD, 2009, p. 

97). 

4.1.5 Sitemaps 

Outro fator importante, focando o aumento de indexação de páginas do site, 

foi o estudo dos sitemaps. O sitemap é um elemento que contribui diretamente para 

a indexação das páginas de um site pelos buscadores, especialmente para que 

robôs entendam a sua estrutura, a arquitetura e a navegação entre as páginas e 

seções (LEDFORD, 2009, p. 22).  

Por meio dessa análise, foram identificados diversos problemas que ocorriam 

no sitemaps e foi possível configurá-los de forma que, constantemente, 

correspondam à realidade das páginas da BV FAPESP, além de estruturá-lo em 

formato de “índice de sitemaps” (na BV FAPESP foi adotado o formato 

sitemapindex.xml). A recomendação de formar índices de sitemaps para sites com 

muitos URLs partiu do próprio Google7.  

4.1.6 Enriquecimento do conteúdo informacional 

De acordo com Ledford (2009, p. 21), “o conteúdo ainda é importante no que 

diz respeito aos resultados de busca”. O enriquecimento dos conteúdos 

informacionais nas páginas da BV FAPESP também foi uma etapa importante, uma 
                                                           
7Google. Ajuda do Search Console. Gerencie seu sitemap: criar e enviar um sitemap. Disponível em: 
<https://support.google.com/Webmasters/answer/183668?hl=pt-BR>. 

https://support.google.com/Webmasters/answer/183668?hl=pt-BR
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vez que páginas que possuem informações são mais observadas pelos robôs, tem 

mais chances de serem indexadas e aparecerem nas SERPs.  A organização e a 

relevância do conteúdo informacional nas páginas são um dos principais 

componentes técnicos de SEO. 

 

 

4.1.7 Página 404 personalizada 

A elaboração da ‘Página 404’ personalizada (Página não encontrada), 

também foi uma estratégia aplicada. Com isso, a página 404 passou a oferecer 

opções de navegação aos usuários que, por acaso, acessam links que não estão 

mais disponíveis.  

Figura 5 - Técnicas on-page: Página 404 anterior. 

 

Figura 6 - Técnicas on-page: Página 404 personalizada. 
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4.2 Técnicas off-page 

Além das técnicas on-page, há outras técnicas que extrapolam os limites da 

gestão do site, no qual são chamados de SEO off-page. Conforme afirma Patel 

(2018b), “o SEO off-page simplesmente diz ao Google o que os outros pensam 

sobre o seu site”. As técnicas deste grupo se referem às atividades feitas fora do 

site, com a finalidade de aumentar o ranking de uma página nos resultados dos 

buscadores. No geral, as técnicas off-page dão suporte para os Backlinks8, Link 

Building9 e mídias sociais. Porém, há outras formas de aumentar a relevância do 

site, como foi feito para a BV FAPESP. 

Figura 7 – Principais técnicas de SEO off-page aplicadas na BV FAPESP. 

                                                           
8Backlinks são links posicionados estrategicamente em um texto para guiar o leitor até a sua página do blog ou site que tenha 
um conteúdo relevante ao que está lendo. Fonte: Marketing de Conteúdo. Disponível em: 
<https://marketingdeconteudo.com/backlinks/>. 
9Link building é o trabalho de conseguir links para determinado site ou página, com o objetivo de criar mais relevância na Web 
e nos mecanismos de busca. Fonte: Conversion. Disponível em: < https://www.conversion.com.br/otimizacao-de-sites-seo/link-
building/>. 

https://marketingdeconteudo.com/backlinks/
https://www.conversion.com.br/otimizacao-de-sites-seo/link-building/
https://www.conversion.com.br/otimizacao-de-sites-seo/link-building/
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Implementações que, de modo geral, também ajudam no SEO se deram na 

criação de perfis em ferramentas como no Google My Business10. Isso permitiu que 

a BV FAPESP adquirisse uma SERP com mais informações, incluindo imagens e 

fotografias, além de poder contar com a opinião dos usuários, poder responder as 

questões enviadas, ajustar os horários de atendimento ao público e fazer postagens 

semanais para despertar o interesse das pessoas pelas informações. 

Figura 8 – SERP da busca por “Biblioteca Virtual da FAPESP”11. 

                                                           
10Google My Business. Disponível em: <https://www.google.com/business/>. 
11O conteúdo na lateral direita aparece na busca por Biblioteca Virtual da FAPESP ou BV FAPESP no Google. Disponível em:  
< https://www.google.com.br/search?ei=tUX8W6K6OYXCwATupYOIBg&q=bv+fapesp> 

https://www.google.com/business/
https://www.google.com.br/search?ei=tUX8W6K6OYXCwATupYOIBg&q=bv+fapesp
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Além do Google My Business, foi criado um perfil no Google Plus (g+)12, que 

é a rede social do Google. Também foi providenciada a criação de verbetes no 

Wikipedia13 e no Wikidata14. Hoje, muitas das informações depositadas nestes perfis 

enriquecem as SERPs decorrentes da pesquisa por ‘Biblioteca Virtual da FAPESP’ 

ou ‘BV FAPESP’, por exemplo. 

                                                           
12Google Plus. Perfil da BV FAPESP. Disponível em: <https://plus.google.com/u/1/+BibliotecaVirtualdaFAPESPBVFAPESP>. 
13Wikipedia. Biblioteca Virtual da FAPESP. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Virtual_da_FAPESP>. 
14Wikidata. Research Supported by FAPESP. Disponível em: <https://www.wikidata.org/wiki/Q48878326>. 

https://plus.google.com/u/1/+BibliotecaVirtualdaFAPESPBVFAPESP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Virtual_da_FAPESP
https://www.wikidata.org/wiki/Q48878326
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Outras ações foram levadas em consideração, como a verificação das 

recomendações do W3C15 para os sites e as imagens para compartilhamento de 

conteúdo em redes sociais. 

4.2.1 Monitoramento do SEO 

O monitoramento dos resultados do SEO é uma etapa importante, visto que 

permite perceber os impactos das modificações dos algoritmos dos buscadores no 

processo de indexação das páginas. O monitoramento ajustado com as estratégias 

do SEO, mais o uso de ferramentas adequadas, permitem perceber o quanto as 

técnicas estão funcionando e o que precisa ser realinhado para proporcionar maior 

indexação. Para Ledford (2009, p. 23) o acompanhamento deve ser constante, a fim 

de reavaliar se as técnicas aplicadas estão funcionando eficientemente. Além disso, 

é por meio do monitoramento que se consegue identificar novas oportunidades de 

atuação e aprimoramento das técnicas. 

Para isso, a BV FAPESP utiliza as seguintes ferramentas: 

• Google Search Console16, que permite a verificação do desempenho, a 

indexação das páginas e dos diversos problemas de rastreamento 

encontrados pelos Googlebots na BV; com ele é possível dar uma assistência 

contínua aos erros de páginas (erros do tipo 500, 404, etc.), o que garante 

tanto a integridade da navegação dos robôs, quanto aos usuários que 

acessam as páginas do site da BV FAPESP provenientes dos resultados dos 

buscadores;  

• Google Analytics17, onde é possível mensurar os hits, acessos e sessões que 

o site recebe, de pessoas diversas localidades geográficas, de diversos 

canais e mídias; através dessa ferramenta, é possível analisar grande parte 

do comportamento dos visitantes, visualizações de páginas, entre outras 

dimensões e métricas. 

Ambas ferramentas, que são usadas gratuitamente, vêm sendo cruciais para 

a mensuração e acompanhamento das aplicações de SEO. 

 
                                                           
15W3C. Markup Validation Service. Disponível em: <https://validator.w3.org/>. 
16Google Search Console. Disponível em: <https://www.google.com/webmasters/tools/home>. 
17Google Analytics. Disponível em: <https://analytics.google.com/analytics/web/>. 

https://validator.w3.org/
https://www.google.com/webmasters/tools/home
https://analytics.google.com/analytics/web/
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5. Alguns resultados apresentados 

Os dados apontam que BV FAPESP deve sempre se dedicar para manter 

atualizada frente às técnicas de SEO, uma vez que a maior parte dos acessos 

obtidos são originados por esses mecanismos.  Ao apurar somente o período de 

dedicação ao SEO, observou-se que mais de 87% do tráfego orgânico gerado para 

a BV é de usuários que acessam as informações via buscadores. 

. Quadro 1 - Usuários por Origem de Acesso: período de 01/10/2017 a 30/06/2018. 

 

 

A mensuração dos resultados da aplicação das técnicas de SEO ocorreu da 

comparação do rastreamento e da indexação dos links da BV FAPESP pelos seus 

sitemaps, em dois períodos: 1 - em dezembro de 2017, foram contabilizados 624 mil 

URLs enviados ao Google, sendo que apenas 284 mil links foram indexados, isto é, 

somente 45%; 2 - em agosto de 2018, após a otimização para os motores de busca, 

onde a BV enviou em torno de 793 mil links, sendo que mais de 571 mil deles foram 

indexados, obtendo um total de 65%, e um aumento geral de 20% nas indexações, 

num período de 8 meses. 

Gráfico 1 - Links enviados via sitemaps x links indexados pelo Google. 
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Ao comparar o 1º semestre de 2017 com o mesmo período de 201818, 

observou-se que não houve alterações nas quantidades de sessões, acessos e 

usuários. Esse dado também é positivo, pois a indexação das páginas da BV 

FAPESP estava em declínio, e perder acessos e usuários era um grande fator de 

risco. 

Comparando o mesmo período, conforme podemos ver no gráfico 2 a seguir, 

observou-se um aumento de 49,5% no número de cliques em links da BV FAPESP, 

sendo que 520 mil cliques foram procedentes do Google. Os resultados que geraram 

cliques e acessos ao site foram obtidos devidos aos seguintes fatores:  

a) do aumento de vezes que os links da BV FAPESP apareceram nas SERPs 

do Google; e  

b) da relevância das informações das páginas e da aplicação das meta tags. 

 

 

Gráfico 2 – Comparativo do total de cliques do 1º sem. 2017 e 1º sem. 2018. 

                                                           
181º semestre de 2017 (período de 01/01/2017 a 30/06/2017); 1º semestre de 2018 (período de 01/01/2018 a 30/06/2018). 
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Seguindo o mesmo período de comparação, obteve-se o aumento de 37,6% 

(7,6 milhões de vezes a mais) de impressões ou frequência de vezes em que a BV 

FAPESP foi exibida nas SERPs do Google.  

Gráfico 3 -  Comparativo do 1º semestre dos anos de 2017 e 2018, do total de impressões  
em páginas de resultados (SERPs) do Google. 

 

 

Também, ao analisar as pesquisas realizadas pelos usuários, com base nas 

palavras utilizadas para encontrar diretamente a BV FAPESP no Google, são 

mencionados os termos ‘biblioteca virtual fapesp’, ‘biblioteca fapesp’ e ‘bv fapesp’. 
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Juntos, esses termos representam um aumento de 62,4% de cliques, bem como o 

crescimento de 144,5% de impressões no Google, quando comparados os primeiros 

semestres de 2017 e de 2018. 

Por meio das ferramentas de monitoramento, como o Google Analytics, os 

dados pronunciam algumas características e comportamentos dos usuários, como 

os tipos de dispositivos utilizados durante os acessos. A BV FAPESP teve um 

aumento de 9,95% de acessos originários dos dispositivos mobile. Esses dados são 

expressivos ao pensar em adequações do site para suprir as novas demandas, por 

exemplo. 

Quadro 2 - Aumento de número de sessões e acessos por dispositivos móveis. 

 

 

Outro fato interessante observado é que as técnicas SEO auxiliaram no 

aumento da quantidade de sessões e acessos por outros buscadores, como o Bing 

e o Yahoo Search. Evidencia-se que as técnicas de SEO, por mais que sejam 

focadas em atender os propósitos do Google - por ser o maior e mais popular dos 

buscadores, ajudaram a otimizar o site da BV FAPESP para o Yahoo Search, 

conforme podemos observar no quadro a seguir:  

 

 

 

 

Quadro 3 – Comparativo do 1º semestre de 2017 e 2018, do aumento de número de sessões e 
acessos por outros buscadores. 
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Reforça-se a afirmação que a BV FAPESP não realiza campanhas de 

marketing digital e nem compras de palavras-chave, sendo todos os resultados 

obtidos dos acessos via tráfego orgânico dos buscadores. 

 
6. Considerações finais 

 As estratégias de SEO requerem um tempo oportuno para seu planejamento 

e aplicação, como um período em médio prazo necessário para mensuração dos 

resultados e em longo prazo para o acompanhamento. Devido as modificações 

constantes dos algoritmos dos buscadores, torna-se importante providenciar, 

frequentemente, adaptações às técnicas já aplicadas e adicionar novas ao escopo 

estratégico.  

Entre as aplicações de SEO on-page, as técnicas mais significativas foram o 

preenchimento das meta tags e o enriquecimento das páginas com informações 

interessantes, no esforço de deixar as páginas da BV FAPESP relevantes. Podemos 

perceber a efetividade delas ao verificar os dados coletados até o momento, que 

refletiram muitos aspectos qualitativos. É importante observar que, apesar de todos 

os fatores envolvidos nos complexos algoritmos dos buscadores, o conteúdo ainda é 

um fator importante e merece grande parte dos esforços e dedicação. Sem dúvida, o 
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trabalho de SEO dedicado à melhoria do conteúdo informacional da BV FAPESP 

aumentou o interesse dos algoritmos de indexação dos motores de busca. 

Por sua vez, entre as aplicações do SEO off-page, a técnica que gerou um 

resultado interessante foi a criação de perfil no Google My Business, pois é uma 

ferramenta eficiente para divulgação da instituição, agrupa informações 

enriquecedoras na SERPs, além de permitir um diálogo com os usuários. 

Quanto à indexação dos links, espera-se que, em breve, a quantidade de 

páginas da BV FAPESP indexadas pelo Google se aproxime dos 100%, como 

também aumente os números de acessos, sessões e novos usuários. É importante 

compreender que a aplicação do SEO não garante a indexação das páginas pelos 

buscadores e a sua relevância nos resultados de busca. No geral, os buscadores 

não divulgam as modificações e evoluções dos algoritmos. Sabe-se que isso é 

necessário para tornar as ferramentas de busca mais precisas e combater as 

aplicações Black hat19, mas faz com que as técnicas de SEO sejam experimentais. 

Portanto, para saber quais técnicas funcionarão melhor para determinada instituição, 

será preciso selecionar algumas e testá-las, pois, algumas delas funcionarão, porém 

outras não serão úteis. Dessa forma, é preciso tempo, dedicação, estudo e análises 

para construir e desconstruir o SEO.  

É preciso que a equipe esteja alinhada e trabalhando conjuntamente para 

atingir os objetivos, que haja comunicação, gerenciamento e coordenação para 

garantir o cumprimento das metas e planos estratégicos do SEO. Além disso, deve-

se alinhar os objetivos de SEO com os objetivos da biblioteca virtual, para que as 

técnicas sejam aplicadas eficazmente e os resultados sejam medidos com maior 

precisão.  

O SEO exige o monitoramento constante, portanto, deve-se garantir uma 

equipe interessada, uma vez que os dados obtidos em ferramentas de análise e 

monitoramento podem ajudar na solução de problemas, na manutenção e na 

prospecção de novas demandas para as bibliotecas virtuais. Essas ferramentas 

                                                           
19Black hat são técnicas agressivas de SEO que não seguem as diretrizes dos buscadores e tentam manipular suas regras, 
com objetivo de obter grandes resultados em pouco tempo e correndo risco de receber punições. Fonte: Resultados Digitais. 
Disponível em: <https://resultadosdigitais.com.br/blog/black-hat/>. 

https://resultadosdigitais.com.br/blog/black-hat/
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permitem ter acesso aos dados de impactam na navegação dos usuários, como 

também permitem auxiliar na melhoria das páginas das bibliotecas. 

 Ressalta-se a importância das técnicas de SEO para impulsionar o processo 

de encontrabilidade e recuperação da informação na Web, pois sem os motores de 

busca essas informações não poderiam ser acessadas e utilizadas pelos usuários 

que estão fora do escopo das instituições. Com isso, as ferramentas da Web, como 

o Google, podem ser consideradas aliadas e facilitadoras na disseminação de 

informações confiáveis, existentes em bibliotecas e repositórios on-line. Além disso, 

o SEO desponta como uma área interessante de atuação do profissional da 

informação que, para isso, deverá ter conhecimentos específicos em ferramentas de 

Webmasters e métricas digitais. 

 Para atuar na Web, as bibliotecas virtuais como a BV FAPESP, devem 

demonstrar uma profunda preocupação e estar em consonância com as atuais 

necessidades dos usuários, permitindo acesso às informações por meio dos 

recursos frequentemente utilizados pelos cidadãos. Ter seu conteúdo presente nos 

resultados dos buscadores, fazem das bibliotecas virtuais grandes facilitadoras e 

importantes fontes de informações confiáveis. Com base nos princípios de 

disponibilidade, acessibilidade, transparência e usabilidade, seus produtos e 

serviços de informação aumentam o potencial de motivar o desenvolvimento 

científico e tecnológico da sociedade.  

O novo desafio será aperfeiçoar as estratégias de SEO para Google 

Acadêmico (ASEO), pois são práticas bem diferentes do SEO para Web e com 

resultados e mensuração mais complexos. 
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