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Depois de passar anos batendo cabeça nos tribunais de justiça, a Intel Corp. e a Via Technologies 
anunciaram na segunda-feira (07/04) que chegaram a um acordo final sobre uma série de 
disputas jurídicas envolvendo o uso tecnologias sobre as quais a Intel afirmava que a Via não 
tinha o direito de uso e vice-versa.  
 
O processo teve início em setembro de 2001, época em que a Intel processou a Via alegando que 
seus processadores e chip sets infrigiram algumas patentes da Intel.  
 
Logo depois, a Via deu o troco processando a Intel, afirmando que a empresa de Santa Clara 
vilolou três patentes que a Via tinha recebido na época em que ela comprou a Centaur (uma 
subsidiárida da IDT) o que capacitou a Via a projetar e produzir seus próprios processadores x86.  
 
Reza a lenda que o ponto central dessa disputa foi o lançamento (também em 2001) dos 
primeiros chip sets para Pentium 4 compatíveis com memórias DDR (o P4X266 e P4M266) e isso 
numa época em que a Intel ainda se refazia do fiasco do Rambus e se preparava para anunciar 
suas primeiras soluções baseadas em SDRAM e DDR.  
 
Nessa época, a pressão da Intel sobre os fabricantes de placas-mãe foi tão grande que a Via abriu 
uma nova empresa — a VPSD — apenas para produzir placas-mãe para Pentium 4 com P4X266. 
De fato, a VPSD até hoje não produz placas para processadores AMD, mesmo sendo a Via um dos 
maiores produtores de chip sets para essa plataforma.  
 
Sob os termos desse acordo, ambas as empresas concordam em encerrar seus processos, o que 
inclui todas as pendências legais em todas as jurisdições. As empresas também chegaram a um 
acordo de intercâmbio de tecnologias envolvendo produtos de ambos os lados por um período de 
dez anos.  
 
Como parte desse entendimento, a Intel permite que a Via produza e venda microprocessadores 
compatíveis com o padrão x86, desde que não sejem compatíveis em pinagem (encaixe) ou de 
barramento com os processadores da Intel.  
 
A Intel também concordou que, por um período de três anos, ela não irá acionar legalmente a Via 
pelo uso de suas tecnologias de barramento e processadores compatíveis em pinagem.  
 
Além disso, a Intel deu a Via uma licença de quatro anos, o que permitirá a Via projetar e vender 
chip sets compatíveis com o barramento da Intel e não acionar legalmente a Via ou seus clientes 
e distribuidores pelo uso desses produtos por um quinto ano.  
 
 
Esses acordos de licença não se aplicam a S3 Graphics, uma empresa com participação da VIA. 
Detalhes financeiros e outros termos desse acordo não foram divulgados.  
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