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Provavelmente o primeiro chip brasileiro para

recepção de TV-Digital a entrar no mercado.

Desenvolvido por:

– Idea! Sistemas Eletrônicos

– Instituto de Pesquisas Eldorado
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• Demodulator de TV-Digital
(Alta definição e móvel);

• TV analógica e FM (SDR);

• FM digitial (SDR);

• Memória embarcada;

• Interface USB integrada 

(camada digital e física);

OverviewOverview

• Conversor Analógico-Digital de alta velocidade integrado;

• Sintonizador Integrado (SiP);

• Ultra-low-power;

• Tecnologia CMOS de 65 nm.



• Fundado em 1997 (OSCIP);

• Aprox. 300 funcionários;

• Atuante em diversas áreas de TI: 
Wireless, Automotiva, Industrial, 

Consumo, Medica, Energia, etc.

• Design House:

– Digital

– Analógico/RF

– Mixed Signal

– Front-end and Back-end

– Aprox. 20 pessoas.

Campinas - SP

Brasília - DF



O ESTADO DE S. PAULO• DH com foco em 

Telecomunicações, em 

especial TV-Digital;

• Aprox. 20 pessoas;

• Primeiro DVB-S2 desenvolvido 

na América Latina

(Tecsys - exportado para Argentina e 

Mexico)

• Um dos primeiros 

transmissores ISDB-T 

desenvolvidos no Brasil. 

Lançado na NAB-Show, Las 

Vegas.



• Especializado no padrão brasileiro: menor área e até  

50% mais barato; 

• Alto nível de integração, especialmente para um dos 

mercados em foco: PCs (Notebooks, netbooks e 

desktops);

• Impostos reduzidos (PADIS) e outros subsídios 

governamentais;
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• Brasil: aprox. 20 milhões de dispositivos com TV Digital 

embarcada (2012/2013): Notebooks, Netbooks, 

Desktops, TVs, set-top boxes, mini-TVs, Navegadores 

GPS, etc

• Mais 14 países usando o padrão ISDB-T (aumentado). 

Estima-se que isto dobre o tamanho do mercado, 

chegando a 40 milhões de dispositivos/ano;

• Duas empresas nacionais já demonstraram interesse 

em avaliar e utilizar o micro-chip;

• Planeja-se também sua inserção no mercado chinês, 

principal fabricante de dongles USB.
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• Almeja-se a participação em uma pequena fatia deste 

mercado: apenas 5% (representa 2 milhões de 

chips/ano. )

• Redução de aprox. US$16M/ano em evasão de divisas;

• Redução de importações e provável exportação para 

países sulamericanos.
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• Protótipo em 

funcionamento;

• Tape-out em Jun/2011;

• Investimentos para

entrar em produção em larga

escala;

StatusStatus



Obrigado!


