
 

 

 
"What's up with protecting mobile apps"? - vantagens, possibilidades e perigos 

Quarta-feira, 25 de Fevereiro de 2015 

 

Em Outubro de 2014, a Facebook adquiriu a WhatsApp, empresa detentora do website 

www.whatsapp.com e do software WhatsApp, incluindo WhatsApp Messenger, pelo valor de 

22 mil milhões de dólares. Tratou-se da quarta maior aquisição de tecnologia da última 

década. 
  
É importante entender o racional subjacente a este negócio. Além de uma crescente base de 
utilizadores, a WhatsApp detém, em sede de propriedade intelectual, direito de autor sobre 

textos, "scripts", gráficos, características interactivas, marcas registadas e, ainda, um pedido de 
patente pendente nos EUA (US 20120294352) atinente à transcodificação de multimédia e à 
formatação de dados trocados entre dispositivos móveis. 
  



 

 

As aplicações de software, incluindo as chamadas "mobile apps", geram, potencialmente, 

direitos de propriedade intelectual, direitos esses que asseguram quando devidamente 
protegidos a titularidade da tecnologia em causa, influenciam a possibilidade de obtenção de 
"venture capital" e determinam o valor de venda da empresa que os detém aquando da sua 
"Initial Public Offering" (IPO). 
  
É fundamental estabelecer uma estratégia de propriedade intelectual, estratégia essa que deve 
ser configurada e executada rapidamente, uma vez que as "mobile apps" se multiplicam a um 
ritmo vertiginoso, que não se compadece com a ausência de protecção de "apps" pré-
existentes. 
  

Em suma, na execução de uma estratégia de exploração de "mobile apps", devem ter-se em 
atenção os seguintes pontos: 
  
1. Antes de se lançar a produção intelectual no mercado deve-se proceder à protecção dos 
direitos de propriedade intelectual potencialmente existentes; 
  
2. A incorporação de "open source software" (OSS) na criação da "app" pode ter consequências 
graves. Note-se que certas licenças OSS exigem que qualquer "app" que inclua OSS seja 
distribuída gratuitamente e em formato OSS. Como tal, há que examinar atentamente as 

licenças que acompanham qualquer OSS utilizado no desenvolvimento da "app"; 
  
3. Há ainda que determinar a titularidade de direitos em relação à "app". Repare-se, por 
exemplo, que no âmbito do direito de autor o regime geral estabelece que a titularidade de 
direitos relativos à programação feita por encomenda ou por conta de outrem, se determina de 
harmonia com o que tiver sido convencionado. Na falta de convenção, presume a lei que a 
titularidade do direito de autor pertence ao criador intelectual e não à empresa que 
encomendou o trabalho de programação ou para quem o programador trabalha; 
  
4. O nome da "app" não deve gerar confusão com um nome pré-existente de modo a evitar a 

emergência de litígios; 
  
5. A protecção da produção intelectual em causa pode ser requerida num ou mais países; 
  
6. A estratégia de protecção deve ser adequada às respectivas necessidades; 



 

 

  

7. Há que manter os direitos de propriedade intelectual actualizados. Nomeadamente, se for 
verificado um acréscimo em termos de inovação tal deve ser acompanhado de um aumento do 
nível de protecção. 
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