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Abstract: Stakeholders demand solutions for various data privacy issues 

during a software development process. Although there is a clear need for 

improvements of privacy on computational systems, there are various 

difficulties related to data privacy requirements on elicitation process. These 

difficulties are related to the fact of the requirements being a result of different 

dimensions and views of users and organizations. This paper aims to present a 

review of the state of art about the use of semiotics in data privacy 

requirements elicitation. This article summarizes the main results reported by 

the existing literature on this theme, as well as it presents research challenges 

and opportunities.        
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Resumo: A privacidade de dados é uma necessidade de diferentes partes 

interessadas em projetos de desenvolvimento de software. Embora exista uma 

necessidade clara por aprimorar a privacidade em sistemas computacionais, 

existem várias dificuldades no processo de elicitação dos requisitos de 

privacidade de dados, uma vez que eles são decorrentes de diferentes 

dimensões e visões dos usuários e empresas. Este artigo tem como finalidade 

apresentar uma revisão, que visa mostrar o estado da arte envolvendo a 

semiótica no contexto da elicitação de requisitos de privacidade de dados. O 

artigo sintetiza os principais resultados obtidos na literatura vigente, bem 

como apresenta desafios e oportunidades de pesquisa nesse tema. 

Palavras-Chaves: Engenharia de Requisitos, Privacidade de Dados, 

Semiótica, Semiótica Organizacional 

1. Introdução  

À medida que o mercado cresce, surgem necessidades de utilização de sistemas 

computacionais para auxiliar os stakeholders (partes interessadas) no desenvolvimento 

das suas atividades nas organizações. Essa evolução demanda sistemas mais robustos e 

confiáveis de maneira a atender as necessidades das partes interessadas. Um aspecto de 

grande importância no desenvolvimento de software é a elicitação de requisitos. 

Atualmente, a elicitação de requisitos de privacidade de dados se faz necessária devido 

a grande quantidade de dados sensíveis dos usuários nas aplicações. 
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 Em função da necessidade de um melhor entendimento do processo de elicitação 

de requisitos de privacidade de dados, este artigo tem como objetivo identificar estudos 

existentes na literatura, bem como as lacunas que dificultam a sua prática. Para entender 

os avanços ou as lacunas existentes na elicitação de requisitos não funcionais, surge a 

necessidade da realização de um trabalho de revisão na bibliografia na área. De maneira 

mais específica, este trabalho foca no uso de conceitos e técnicas relacionadas à 

semiótica para a realização da elicitação de requisitos de privacidade de dados. 

 Para a realização da revisão foi adotado protocolo em três fases [Nakagawa et al. 

2017], sendo elas: Planejamento, Condução e Publicação dos Resultados. Cada uma das 

fazes contêm atividades a serem cumpridas para se chegar ao objetivo principal da 

realização da revisão. 

 O restante deste artigo está estruturado da seguinte maneira: a Seção 2 apresenta 

o método de revisão, seleção e análise; a Seção 3 sintetiza os principais resultados 

obtidos, descreve brevemente 22 artigos selecionados e detalha 5 artigos considerados 

mais relevantes; e, por fim, a Seção 4 discute avanços, deficiências e conclui o artigo. 

2. Método de Revisão, Seleção e Análise 

Esta revisão foi executada em três fazes [Nakagawa et al. 2017]. A fase de 

planejamento inclui a definição dos objetivos, a definição do protocolo de revisão 

(questões, estratégias, fontes, strings de busca, critérios de seleção e critérios de 

qualidade) e a avaliação do protocolo. Já a fase de condução inclui identificar estudos 

primários, selecionar estudos, extrair dados e sintetizar os dados. Por fim, a fase de 

publicação de resultados inclui a descrição e divulgação dos resultados, bem como a 

avaliação dos resultados obtidos.  

 A seguinte questão norteadora foi definida para este estudo: “Como a semiótica 

poderá contribuir para elicitação de requisitos de privacidade de dados?” Para 

responder esta questão foram pesquisadas bases científicas, que possuem publicações 

em áreas de estudos relacionadas a esta questão. Na Tabela 1 são apresentadas as 

estratégias de busca, as bases selecionadas, as palavras chaves utilizadas e as strings de 

busca. 

Tabela 1- Parâmetro para realização da revisão sistemática 

Parâmetro da pesquisa 

Estratégia de busca Artigos publicados entre 2010 e 2019, nos idiomas inglês, português ou espanhol. 

Bases científicas IEEE Explore1, ACM Digital Library2, Scholar Google3, Science Direct4 e Springer Link5 

Palavras chaves semiotics, requirements, trust, security. 

Strings de Busca (semiotics AND requirements AND (trust OR security OR privacy)) 

(semiótica AND requisitos AND (confiabilidade OR segurança OR privacidade)) 

 A Tabela 2 apresenta os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos para a 

revisão, bem como pesos associados. A inclusão de artigos levou em consideração o 

foco na questão de pesquisa apresentada. 

                                                 
1 https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 
2 https://dl.acm.org/dl.cfm 
3  https://scholar.google.com.br/ 
4 https://www.sciencedirect.com/ 
5 https://link.springer.com/ 
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Tabela 2 - Critérios de inclusão e exclusão 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

Critério ID Descrição Peso 

 

 

Inclusão 

I1 Estudos envolvendo semiótica.  3 

I2 Estudos envolvendo privacidade de requisitos de software. 3 

I3 Estudos envolvendo elicitação e especificação de requisitos. 3 

Exclusão E1 Estudos repetidos em diferentes bases. - 

E2 Artigos publicados em idiomas diferentes de inglês ou português.  - 

E3 Dissertação de mestrado e teses de doutorado. - 

E4 Resumos ou protocolos de artigos para publicações - 

 As atividades de identificação e seleção de estudos primários foram realizadas 

em quatro passos: (1) foram obtidos nas bases artigos utilizando as strings de busca 

apresentadas na Tabela 1; (2) foi realizada a leitura do título e abstract, para selecionar 

artigos relacionados com a questão da pesquisa, segundo critérios da Tabela 2; (3) foi 

realizada uma análise do conteúdo de artigos e reaplicados os critérios da Tabela 2; e, 

(4) todos os artigos foram lidos por completo, para que a revisão pudesse ser elaborada.    

3. Síntese dos Resultados   

A Tabela 3 apresenta os resultados brutos obtidos em cada uma das bases científicas, 

em cada um dos passos para identificação e seleção de artigos. A Tabela 4 apresenta os 

artigos avaliados após o passo 4 e considerados relevantes para a questão de pesquisa 

em foco. São destacados os objetivos de cada trabalho, bem como o papel da semiótica. 

Tabela 3 - Artigos selecionados por etapa e base 

Base  Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 

IEEE Xplore 104 65 40 11 

Springer Link 1029 120 20 5 

ACM Digital Library 1 0 0 0 

Scholar Google 17400* 100 25 4 

Science Direct 963 150 13 2 

Total 19.497 425 98 22 

* para o Scholar Google foram considerados os 100 primeiros resultados 

Tabela 4 – Artigo Avaliados 

Referência Objetivo Papel da Semiótica 

[Alhalafi 2015] Transformar cultura de requisitos de privacidade 

em projetos de desenvolvimento de sistemas. 

Auxiliar na compreensão de requisitos de 

privacidade no desenvolvimento. 

[Alkubaisy 2017] Propor framework para gerenciar conflitos entre 
os requisitos de segurança e privacidade. 

Auxiliar no entendimento do contexto e na 
interação entre os stakeholders. 

[Arantes 2011] Representação de signos para elicitação de 

requisitos em diferentes níveis. 

Identificar necessidades por meio da 

representação dos signos na comunicação 

[Arantes 2013] Propor método que considera questões sociais, 
políticas, culturais e éticas. 

Auxiliar os stakeholders na compreensão do 
domínio da aplicação. 

[Barn, Primiero e Barn, 

2015] 

Visa identificar e preservar os requisitos de 

privacidade. 

Identificar e preservar os requisitos de 

privacidade na análise de informações. 

[Breaux and Rao 2013] Identificação de requisitos e política de 
privacidade em ambiente Web. 

Compreender as necessidades, limitações 
dos projetos de sistemas Web. 

[Cabitza e Mattozzi, 2017] Construção de artefatos interativos no 

desenvolvimento de aplicações. 

Contribui na construção de artefatos 

interativos por meio do estudo dos signos. 

[De Oliveira et al. 2016]  Modelagem e desenvolvimento de sistemas para 
monitoramento médico. 

Descoberta de conhecimento, dessa forma 
ajudar a aprendizagem de máquina. 

[De Souza et al. 2010] Inspeção em diferentes interfaces de sistemas 

computacionais. 

Facilitar a compreensão e comunicação 

entre os usuários, designers e interfaces. 
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[French, Bessis e Maple 

2010] 

Adotar práticas de política de segurança e 

confiabilidade em modelos computacionais. 

Auxiliar na conscientização dos 

stakeholders com relação a confiabilidade. 

[Hi e June 2011] 

 

Identificar e aplicar conceitos de requisitos de 
privacidade e segurança em ambientes virtuais. 

Auxiliar no entendimento dos conceitos 
aplicados a privacidade e confiabilidade. 

[Jardim-Goncalves et al. 

2010] 

Facilitar a compreensão dos signos na elicitação 

de requisitos. 

Descrever aos padrões de comunicação 

humana. 

[Karlsson, Hedström e 
Goldkuhl 2017] 

Utilizar de políticas de segurança da informação 
em projetos de sistemas. 

Auxiliar na abordagem para utilização de 
políticas de segurança da informação. 

[Lee e Wong 2018] Envolver os stakeholders no processo de 

desenvolvimento de software. 

Melhorar envolvimento dos stakeholders no 

desenvolvimento de um sistema. 

[Levy 2018] 
 

Investigar o uso de Design Thinking na elicitação 
de requisitos com diferentes técnicas e métodos. 

Auxiliar na utilização Design Thinking 
como para trabalhar com stakeholders 

[Li, Liu e Liu 2015] Estudar comunicação por meio dos signos no 

âmbito organizacional. 

Melhor compreender o contexto e a 

significação. 

[Omoronyia et al. 2013] 

 

Proteger dados dos usuários na utilização de 
aplicativos. 

Auxiliar os stakeholders na comunicação e 
conscientização sobre a proteção de dados. 

[Rambo e Liu 2016] Tratar a engenharia de requisitos por meio de 

uma abordagem sociológica. 

Melhorar a compreensão de stakeholders 

com diferentes formações culturais. 

[Shah e Patel 2012]  Entendimento dos requisitos para mitigar 
retrabalho no projeto de software. 

Auxiliar o processo visando mitigar 
retrabalho. 

[Tejas e Patel, 2012] 

 

Evitar retrabalho na modelagem de requisitos de 

privacidade em projetos de sistemas de software. 

Auxiliar no processo de entendimento das 

necessidades para evitar retrabalho. 

[Whiskerd, Dittmann e 
Vielhauer 2018] 

Proteção de dados em sistema que faz uso da 
biometria. 

Entendimento do domínio da aplicação 
evitando ambiguidade. 

[Yang e Li 2009] Elicitação de requisitos para modelagem de 

arquitetura para sistemas área da saúde. 

Entendimento do domínio da aplicação e 

mitigar problemas de comunicação. 

 Dentre os 22 trabalhos selecionados, destacam-se 5 trabalhos que são analisados 

a seguir. O trabalho de Whiskerd, Dittmann e Vielhauer (2018) tem como finalidade a 

proteção de dados em sistemas de biometria. No artigo, os autores deixam clara a 

importância da proteção de dados, bem como afirmam que as medições podem revelar 

dados de grande valor aos usuários, que podem ser determinadas por meio de algorimos 

de classificação. Já Alkubaisy (2017) apresenta a importância da proteção de dados e 

ressalta que muitas vezes os stakeholders estão dispostos a compartilhar sem saber os 

reais impactos que isso poderá acarretar. O autor afirma que para proteger ativos 

confidenciais e dados confidenciais, organizações executam o gerenciamento de riscos 

de segurança. No trabalho, é possível identificar duas dimensões, sendo elas: a 

compreensão dos riscos de segurança (dimensão de gerenciamento de riscos) e a análise 

de contramedidas/ soluções de segurança (dimensão de segurança). 

 Shan e Patel (2012) descrevem em seu artigo a necessidade de desenvolver 

soluções sistêmicas para segurança e privacidade dos dados. Para os autores, a 

engenharia de requisitos não é uma atividade única, mas um processo que envolve uma 

variedade de subprocessos e ações coordenadas. O trabalho propõe uma estrutura para 

garantir a coleta, análise e especificação de requisitos de segurança e privacidade de 

daodos, durante todas os passos da engenharia de requisitos. 

 De Oliveita et al. (2016) descrevem a importância da comunicabilidade para o 

correto entendimento das necessidades dos stakeholders. Para compreendê-la e modelá-

la os autores remetem ao uso da semiótica, visando uma comunicação clara e objetiva 

entre emissores e receptores. Dessa forma, permitindo o correto entendimento das 

necessidades e, com isso, evitando-se retrabalho. 

 Yang e Li (2019) propõe uma abordagem para o desenvolvimento de sistemas 

para a área da saúde baseado em semiótica organizaconal. Essa abordagem visa capturar 

e analisar os requisitos dos usuários por meio de diagramas de ontologia e modelagem 

de normas. Essa abordagem tem o objetivo de padronização dos requisitos da área 

médica. No trabalho, é possível identificar que a semiótica proporciona para a equipe 

responsável pela elicitação de requisitos uma melhor compreensão das necessidades.     
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4. Discussão e Considerações Finais 

Conforme destacado pelos artigos analisados, esta revisão mostrou a necessidade de 

investigar métodos apropriados para elicitação de requisitos de privacidade. Alguns 

trabalhos utilizam a semiótica como um instrumento para identificação e modelagem 

dos requisitos elicitados. No entanto, não forram identificados estudos que utilizam a 

semiótica para a elicitação de requisitos não funcionais de privacidade. Os trabalhos 

abordam aspetos de mais genéricos ligados aos requisitos funcionais. Com a realização 

desta revisão foi possível identificar que a elicitação de requisitos de privacidade é uma 

atividade que requer um amplo entendimento do domínio da aplicação. Além disso, 

conhecimentos em diferentes técnicas para elicitação de requisitos e conhecimentos na 

legislação vigente são necessários. Estudos destacam que a comunicação com os 

stakeholders no processo de elicitação de requisitos é um aspecto chave, ou seja, 

emissores e receptores de mensagens devem ter uma linguagem comum. Modelos e 

artefatos baseados em semiótica podem ajudar a aprimorar a comunicação.  

 Como próximos passos desta pesquisa, pretende-se aprofundar no entendimento 

de como a semiótica, em particular a semiótica organizacional, pode contribuir para a 

elicitação de requisitos de privacidade de dados com foco nos requisitos não funcionais. 

Com o avanço deste entendimento se pretende propor um processo para elicitação de 

requisitos de privacidade, tal método deverá ser avaliado com analistas que atuem em 

projetos que demande a solução de problemas relacionados à privacidade de dados. 
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