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Imagine um ambiente em que computadores, celulares e afins pudessem se conectar à 
internet sem fio e, de quebra, disseminar para outras máquinas o sinal que dá acesso à web - 
numa espécie de efeito dominó em que cada PC é também um ponto de conexão. 
 
Essa é a promessa da tecnologia chamada de Wireless Mesh, ou simplesmente WiMesh, e a 
aposta da Trellis, fabricante brasileira de equipamentos para comunicações de dados e voz. 
 
Promessa porque o WiMesh ainda é um sistema incipiente. No mundo todo, empresas e 
centros de pesquisa ainda tentam aperfeiçoar o modelo para que ele possa ser aplicado em 
grande escala. 
 
Exatamente por isso, é uma aposta para a companhia - e pode-se dizer que se trata de um 
projeto um tanto ousado. "É um passo arriscado, mas é um risco que vale a pena", afirma 
Cassio Spina, que fundou a Trellis há 17 anos. No início do ano passado, parte da Trellis se 
juntou às empresas que se uniram para formar a Virtus. A fatia que não entrou na fusão 
passou a se dedicar ao projeto do WiMesh. 
 
Em fevereiro, a Trellis recebeu aporte de R$ 2 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep), ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para desenvolver equipamentos e 
softwares WiMesh. Para isso, a Trellis firmou convênio com a Universidade Federal Fluminense. 
A meta é lançar os produtos em 2010 e investir R$ 25 milhões na tecnologia ao longo dos 
próximos cinco anos, quando a companhia espera faturar R$ 250 milhões com o projeto. 
 
As pesquisas incluem o desenvolvimento de software para aparelhos de celular, um roteador 
sem fio e um algoritmo que permita a espalhar o sinal de forma eficiente. 
 
A tecnologia está sendo estudada no mundo todo como forma de baratear a implantação de 
infraestrutura de redes sem fio. Como o sinal se espalha entre os próprios equipamentos, 
diminui a necessidade de instalar antenas para retransmiti-lo numa grande área. 
 
Por exemplo: sua empresa tem uma conexão de internet e utiliza um roteador WiMesh para 
espalhar o sinal. Com um modem adequado a essa tecnologia, o seu computador consegue 
acessar a web sem fio. Até aí, é a mesma coisa que qualquer rede WiFi oferece. Mas vamos 
supor que você trabalhe num escritório grande e que o sinal do roteador não chegue - ou 
chegue fraco - ao lado de lá. Com o WiFi, o departamento de tecnologia da empresa teria de 
instalar mais antenas para garantir que todos os funcionários pudessem se conectar à rede. No 
WiMesh, isso não seria necessário, pois o sinal do roteador ligado à internet seria transmitido 
de computador para computador - para o seu, do seu para o do vizinho e do vizinho em 
diante, até cobrir todo mundo. 
 
Parece uma grande ideia. O problema é que pesquisadores e fabricantes não conseguiram, até 
agora, desenvolver uma rede suficientemente inteligente para garantir que as conexões sejam 
distribuídas da maneira mais eficaz. É justamente sobre isso que empresas como a Trellis vêm 
se debruçando. 
 
Mas os esforços são individuais. Por enquanto, não existe uma padronização do WiMesh nem 
uma organização que reúna os desenvolvedores da tecnologia - como existe o WiMax Forum, 
no caso do WiMax, tecnologia de banda larga sem fio que tem o apoio de companhias como a 
americana Intel. 
 
Mesmo assim, o WiMesh começa a ser adotado. No Brasil, estão surgindo os primeiros projetos 
baseados na tecnologia. A prefeitura de Curitiba contratou uma rede desse tipo para levar 
conexão de banda larga a creches municipais. Estrela, município gaúcho de 30 mil habitantes, 
também adotou a tecnologia para oferecer à população acesso gratuito à web. 
 



Projetos desse tipo, em parceria com prefeituras, são justamente o primeiro segmento de 
mercado que a Trellis pretende atacar. "Alguém tem que começar. Quando houver volume 
suficiente, queremos vender nossos produtos diretamente no varejo", afirma Spina. 
 
O empresário acredita que vai enfrentar a resistência das operadoras de telefonia - que, em 
tese, deixam de vender várias conexões de banda larga numa localidade e passam a vender 
uma só, compartilhada na rede WiMesh. "Mas, com o tempo, vão perceber que é um passo 
irreversível", avalia. "Os usuários vão ser donos da própria rede e vão enxergar valor nisso." 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 mar. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B4. 
 


