




Não ficou cansada, pois sua energia
não vinha dos braços, mas do coração.
Para quem estava por perto, dizia:
"Olha, aquele é meu filho!". Apontava
para um rapaz moreno, enfiado numa
beca, com um corte de cabelo batido
nas laterais, o que lhe conferia um ar
sério e disciplinado, à semelhança de
um militar. Aquele era Wallace Alves
Martins. Ele ocupava o centro do pal-
co e das atenções na formatura de uma
turma da Faculdade de Engenharia
Eletrônica e da Computação da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), uma das instituições mais
conceituadas nesse campo no país.
Por ser o primeiro aluno do grupo, o
rapaz recebera uma dupla distinção.
Havia sido escolhido o orador da sole-
nidade e fez o juramento da profissão
representando os 63 estudantes da
turma. Por isso, Perpétua aplaudia.

A ex-empregada doméstica e atual
dona de casa estava na plateia sentada
ao lado do marido, o ex-serralheiro e
atual caminhoneiro Renê Fernandes
Martins, que chorava sem parar, ao
tentar entender como aquele menino
havia chegado tão longe. Esse não era
o desfecho natural para as histórias
com as quais convivera por toda a
vida. Wallace nasceu e cresceu numa
zona de guerra do Rio de Janeiro, o
Complexo do Alemão. Pela nature-
za, intensidade e periodicidade dos

ão por acaso,
mesmo no dia seguinte, as palmas
das mãos de Perpétua do Socorro
Alves Martins ainda estavam bastante
doloridas. Afinal, diante de tão extraordinária
conquista, Perpétua não conseguia se conter. Ao
longo de toda a cerimônia, aplaudiu com muita vontade.

conflitos, a região foi batizada de Fai-
xa de Gaza carioca. Ali, perto de 150
mil pessoas vivem sob o domínio do
tráfico. Jovens oradores em formatu-
ras de grandes universidades prove-
nientes dessa região são raríssimos.

Wallace, portanto, brilhava no
palco como uma incrível exceção. Em
seu discurso, tratava das dificulda-
des superadas pelos estudantes na
faculdade, como o suplício das bate-
rias de cálculos e a física intrincada.
Já o pensamento de Perpétua rodo-
piava em torno de dificuldades bem
mais prosaicas. Lembrava-se, por
exemplo, do dia em que o filho, a ca-
minho da faculdade, viu-se na linha
de tiro entre policiais e bandidos. O
rapaz escapou das balas por um triz,
pulando no chão de uma loja. Perpé-
tua recordava-se da confusão, agra-
decia a Deus, e batia mais palmas.

O quadro composto pela formatu-
ra na UFRJ, que aconteceu em 2007,
é um dos momentos mais marcantes
na vida da família Martins. Mas re-
presentou somente a inauguração de
uma série de vitórias. Wallace, hoje
com 27 anos, passou pela graduação
e concluiu o mestrado. Agora cursa
o doutorado. No fim do ano passado,
sua incipiente carreira académica re-
gistrou um salto inesperado. O nerd
do Complexo do Alemão recebeu um
prémio internacional em um congres-

so sobre processamento de sinais, re-
alizado em Glasgow, na Escócia. Sob
orientação do professor Paulo Sérgio
Ramirez Diniz, do Instituto Alber-
to Luiz Coimbra de Pós-Graduação
e Pesquisa de Engenharia, a Coppe,
da UFRJ, ele demonstrou que é pos-
sível usar pequenos artifícios para
aumentar a quantidade de dados di-
gitais transmitidos por sistemas como
a TV digital e a banda larga móvel.

Até o fim deste ano, desdobra-
mentos dessa pesquisa devem ren-
der ao doutorando oito artigos cien-
tíficos, sendo quatro divulgados em
congressos e o restante em revistas
técnicas internacionais. Para com-
pletar, Wallace tem chances de rea-
lizar parte do doutorado na Univer-
sidade de Strathclyde, na Escócia.

A DESCOBERTA DO NERD.
Mas, afinal, como o rapaz do Alemão
conseguiu tudo isso? Melhor, ini-
cialmente, abordar o aspecto tecno-
lógico da conquista. O trabalho, cuja
conclusão foi premiada no congresso
internacional European Signal Pro-
cessing Conference, começou em
2008. Sua ideia foi lançada como um
desafio pelo professor Diniz no mes-
trado de Wallace. Estudos teóricos
produzidos em Taiwan, em 2000
já indicavam que a transmissão de
dados, usando qualquer meio pode-



ria ser aprimorada, mas nenhuma
solução prática e economicamente vi-
ável fora apresentada desde então. A
resposta de Wallaee aplica-se a uma
técnica conhecida como OFDM (sigla
para Orthogonal Frequency-division
Multiplexing). Funciona assim: ao
enviar um dado, como uma foto, um
filme ou um texto, a OFDM repete sé-
ries inteiras de bits (a menor unidade
do mundo digital, representada pelos
números 0 e 1) da informação envia-
da. Essa redundância é proposital. Ela
tem como objetivo facilitar a interpre-
tação do sinal por parte do aparelho
receptor - um celular, por exemplo.

A astúcia de Wallace consistiu
em diminuir a necessidade dessas
redundâncias. Em alguns casos, as
séries de repetições ocupam 20% da
transmissão. O doutorando da Co-
ppe baixou esse percentual para a
metade. Assim, sobra mais espaço
para a transferência de dados. A téc-
nica, portanto, permite que um maior
número de informações transite no
mesmo espaço, sem prejudicar a qua-
lidade da mensagem ou gerar custos
adicionais à transmissão. Aliás, ao
contrário, torna o processo mais eco-
nômico. Para obter essa queda, Walla-
ee valeu-se de uma paixão: a matemá-
tica. Ela é ainda o tema dos livros que
lê nas horas vagas, quando não está
no Laboratório de Processamento de
Sinais (LPS), da Coppe, onde chega às
9h e de onde só sai às 20h. É também
o assunto predileto dos cursos com-
plementares a que assiste durante as
férias. "A matemática, muitas vezes,
não tem aplicação imediata, parece
algo de outro planeta. Mas, para mim,
isso a torna atraente", afirma Wallaee.

A pesquisa do jovem engenheiro
partiu de um modelo, uma repre-
sentação matemática da realidade.
Nesse caso, tratava-se da idealização
do processamento de um sinal. O de-
safio de Wallaee era projetar um sis-
tema de comunicação que utilizasse
a menor dose de redundância neces-

sária para o envio e a captação de um
dado. Essa etapa, a mais crítica do
trabalho, foi recheada por números
e fórmulas que, contorcidos aqui e
recombinados ali, o ajudaram a dis-
solver suas dúvidas. E qual o método
utilizado por Wallaee? Basicamente,
a exaustão. "Eu tento, tento e tento até
conseguir uma resposta. Acho que
essa capacidade de insistir é a minha
principal qualidade", diz. Cada uma
das tentativas era descrita em um
caderno, formando uma espécie de

sobre esse tema para Wallaee. O qua-
se-doutor, que sonha em ser profes-
sor da UFRJ, saca a tampinha de um
pincel atómico com um movimento
rápido e parte em direção a uma lousa.
Ali, começa a rabiscar uma definição
para o termo, inevitavelmente estru-
turada sobre uma analogia. Como se
sabe, as analogias são a cereja do bolo
da didática, são elas que distinguem
os professores sofríveis dos talentosos.

"Pense em algoritmos como na
receita de um bolo", compara Walla-

inventário da descoberta. Todos os
detalhes das combinações examina-
das eram importantes para evitar um
novo tropeço na abordagem seguinte.

Depois disso, é preciso validar a
solução encontrada. O teste da hipó-
tese é feito por meio de simulações
em computadores. Para isso, Wallaee
cria algoritmos. Algoritmos, numa
definição preguiçosa de dicionário,
são séries de ordens dadas a uma má-
quina para que realize determinada
tarefa. Agora, peça uma explicação

ce. "Eles têm três grandes blocos. As
entradas, que são as ordens iniciais,
equivalem aos ingredientes. Depois,
vêm os procedimentos, os passos ne-
cessários para o preparo do bolo. Mas
como o computador é burro, torna-se
necessário indicar tudo: onde e como
comprar um ovo, como quebrá-lo,
como separar a gema da clara... Tudo,
enfim, para cada fase de cada tarefa.
No final, são programadas as saídas,
onde temos o bolo já preparado", diz
Wallaee. Todo esse roteiro também



usa uma sintaxe específica, uma
linguagem de computação, como C
ou C++ (duas bastante difundidas).
Wallaee trabalha com algoritmos rá-
pidos. Mantendo a mesma compara-
ção, pode-se dizer que um algoritmo
rápido é um bolo de caixinha, cujas
etapas para a preparação são encur-
tadas por soluções padronizadas.

A pesquisa de Wallaee ainda pre-
cisa de testes complementares para
uso comercial, mas investe num cam-
po profícuo. A circulação de dados di-

dados num sistema muitas vezes es-
trangulado. E esse é praticamente o
começo da adoção de telefones móveis
como o aparelho da Apple. Estimati-
va coletada pela consultoria paulista
Teleco indica que, em 2005, havia no
mundo 7,2 milhões de celulares liga-
dos a web em redes de terceira gera-
ção (3G). No fim de 2009, somavam
589 milhões. Em quatro anos, hou-
ve um avanço de 8 mil %. Em suma,
embora não esteja pronto para apli-
cação, o trabalho tem ótima pegada.

gitais é um nó global. Ela avança num
ritmo estonteante, enquanto a infraes-
trutura que lhe dá sustentação evolui a
passos minguados, como quem sobe
uma ladeira íngreme sob o sol escal-
dante. A profusão de uma cornucópia
de eletrônicos conectados à internet
(celulares, câmeras, geladeiras) só
agrava esse fluxo de informações. Nos
Estados Unidos, a gigante da telefonia
AT&T enfrentou recentemente pro-
testos de usuários de iPhones, revol-
tados porque não conseguiam enviar

COMPLEXO E O ALEMÃO.
Pois bem, concluída a descrição técnica,
cabe agora desvendar o segundo aspec-
to do mistério de "como Wallace conse-
guiu tudo isso?". Agora sob o ponto de
vista sociocultural. Isso porque as di-
ficuldades enfrentadas pelo rapaz não
se resumem à origem humilde. Essa é
uma barreira considerável, mas que se
torna ainda mais densa em se tratan-
do do endereço do jovem engenheiro:
o Complexo do Alemão. A região, uma
área conflagrada, é constituída por 12

favelas, mas o número pode variar de
acordo com a divisão que se faz do local.
No Rio de Janeiro, as favelas são chama-
das de comunidades. As comunidades
do Alemão se espalham por oito bair-
ros. Juntas, ocupam uma área de 2,5
quilómetros quadrados, o equivalente
a quase 320 campos de futebol. Walla-
ee mora num trecho chamado Grota. O
ponto ganhou especial notoriedade em
2002. Ali, o jornalista Tim Lopes - cujo
corpo foi esquartejado e incinerado por
traficantes - filmou a feira do tráfico.
No meio de uma rua, como quem ofe-
rece maçãsebananasàfreguesia, os
traficantes vendiam drogas gritando:
"Pó de cinco!" ou "Pó de dez!", numa
referência ao preço das porções de co-
caína que variavam entre R$ 5 e R$ 10.

Hoje, a situação na Grota não é
muito diferente. Os gritos dos feiran-
tes do pó já não são tão frequentes,
mas as bocas de fumo funcionam à
luz do dia. Trata-se de uma atividade
de tal modo incorporada à rotina dos
moradores que ocorre ladeada por
crianças caminhando para a escola
de mãos dadas com as mães e pelo
burburinho do comércio local, for-
mado por pequenas lojas que ex-
põem todo tipo de produto: roupas,
material de construção, móveis.

O movimento nas ruas é tão inten-
so que dificulta a rápida identificação
dos traficantes no meio da população.
Mas há situações em que eles se desta-
cam na paisagem. Eis uma delas: num
trajeto curto, de cerca de 400 metros a
partir do "asfalto" (como é chamada a
área além da fronteira da favela), cru-
za-se com várias motocicletas, num
vai e vem barulhento e ininterrupto.
Elas carregam duas pessoas. O ga-
rupa, invariavelmente, traz um fuzil
a tiracolo. Essas duplas passeiam o
tempo todo. No morro, dizem que es-
ses deslocamentos são uma espécie de
diversão. Como não podem circular li-
vremente fora da comunidade, os mar-
ginais se divertem no sobe e desce la-
deira, esgueirando-se entre os carros.



O engenheiro Wallace desenvol-
veu um método para andar pelas vie-
las estreitas da favela. Mas, nesse caso,
não é uma inovação genuína. Trata-se
da mesma tática empregada por mi-
lhares de pessoas da comunidade e o
mesmo comportamento que se reco-
menda a qualquer um que se aventure
no Alemão. "Já estou acostumado, mas
a maioria das pessoas se assusta com
o que vê", afirma Wallace. "Aconteça o
que acontecer, finja que não viu nada.
Continue andando." Foi essa fórmula
que garantiu sua sobrevivência desde
a infância. E não é tarefa simples cres-
cer ali. Wallace não se lembra dos no-
mes dos primeiros colegas de escola no
Alemão (o nome do complexo é uma re-
ferência ao primeiro dono da área, um
polonês, de pele clara), mas conviveu
com garotos que bandearam para o co-
mércio de drogas. A maior parte deles
morreu (a expectativa de vida nesse
ramo não vai muito além dos 25 anos).

100% TRANSPIRAÇÃO_Em
sua trajetória, Wallace valeu-se de
uma família simples, mas estrutu-
rada. Renê, o pai, concluiu o ensino
médio, e nunca permitiu que seu filho
único embolsasse nenhuma migalha
desse maná dos bandidos. Nas férias
escolares, sempre levava o garoto para
a serralheria, com a finalidade de mos-
trar que tipo de trabalho o esperava
caso não se aplicasse nos estudos. Per-
pétua, a mãe, cursou até a oitava série
do antigo primeiro grau, e também
insistia para que as tarefas escolares
antecedessem as brincadeiras. Mas o
casal Martins é o primeiro a admitir
que o que realmente fez a diferença foi
a personalidade centrada e a perseve-
rança com a qual Wallace persegue

seus objetivos. Sua insistência em
atingir uma meta é a mesma com que
busca a solução de uma fórmula ma-
temática que leve luz aos seus proble-
mas de processamento de sinais. "Nós
ajudamos, mas ele construiu tudo
com seu próprio esforço", diz Renê.

Desde criança, ainda que de ma-
neira instintiva, Wallace enveredou
por atividades que o ajudavam a or-
ganizar e a dar sentido à confusão
social na qual estava inserido. Aos 5
anos, conduzido por uma tia, passou
a frequentar uma igreja presbiteriana,
mesmo sem contar com a companhia
dos pais. Hoje, ele ainda participa dos
cultos e dos encontros, nos quais atua
como tecladista de um grupo musi-
cal. Foi numa dessas reuniões que
conheceu a noiva, a auxiliar de enfer-
magem Claudia Rezende. O apego à
matemática também não deixa de ser
uma forma de elevar o potencial de
sua concentração. Richard Feynman,
por exemplo, um dos maiores físicos
do século 20, definia essa ciência como
"um instrumento de raciocínio". Ape-
sar da fala mansa e dos modos polidos,
até o corte de cabelo, no estilo militar,
revela uma pessoa prática e objetiva.

Wallace também acertou em algu-
mas decisões-chave de sua vida. No
ensino médio, depois de ter passado
por colégios públicos no Alemão e em
Bonsucesso, bairro das imediações,
fez um curso técnico em contabilida-
de no Senai. Ali, em três anos, teve
somente um ano de matérias impor-
tantes para quem pretendia se candi-
datar a uma faculdade de engenharia.
Optou, então, por fazer um cursinho
em Madureira, também na Zona Nor-
te do Rio, forte em disciplinas como
física e química. O problema: as men-

salidades custavam R$ 320, um valor
estratosférico para o minguado orça-
mento dos Martins. Para complicar,
naquela época a família passava por
dificuldades financeiras ainda mais
severas, pois Renê havia perdido a pe-
quena serralheria e tentava se firmar
como caminhoneiro. Wallace traba-
lhava, mas ganhava R$ 240 por mês
como auxiliar de escritório nos Cor-
reios. A saída para o impasse estava
na venda do computador da família,
um bem adquirido em prestações.

ALUNO-OPERÁRIO_Na fa-
culdade, principalmente no início,
nada de regalias. O rapaz levava uma
marmita e comia com os funcioná-
rios da UFRJ. A época, mesmo os res-
taurantes do campus, como trailers
que hoje cobram menos de R$ 10 por
uma refeição, eram caros para ele.
Wallace tinha ainda um problema
adicional para chegar no horário às
aulas. Só havia um ônibus na linha
que o conduzia até a UFRJ, na Ilha do
Fundão. E a rota ainda estava sujeita
a entraves como o trânsito caótico ou
o fechamento de ruas nos dias de con-
frontos entre policiais e traficantes.

Enquanto cursava engenharia,
Wallace buscava algum alívio finan-
ceiro em pequenos bicos. Trabalhava
como monitor de matemática e física
em aulas preparatórias para concur-
sos públicos. No fim do segundo ano,
porém, conseguiu uma bolsa de ini-
ciação científica. Ganhava R$ 300
mensais. No mestrado e no doutorado
seu orçamento engordou. Hoje, rece-
be por mês R$ 1,8 mil, como bolsista
do CNPq (Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnoló-
gico). O valor está longe de ser inve-

Para escapar da violência, o engenheiro Wallace
segue método usado pelos moradores das favelas:
"Aconteça o que acontecer, finja que não viu nada"



Criada em 1963, a Coppe,
núcleo de pós-graduação de engenharia

da UFRJ, tem 113 laboratórios.
A instituição é conhecida

pelas inovações que produz,
muitas em parceria com empresas

e instituições de pesquisa

Iniciativa para a produção de
energia elétrica a partir das
ondas do mar. A pesquisa
começou na Coppe e o piloto

do projeto está sendo feito no Ceará. Teve
parceria da Tractebel, pelo programa
de investimento em P&D da Aneel
(Agência Nacional de Energia Elétrica)

A C o p p e a b r i g a o
computador mais potente
da América Latina. Com 65
teraflops, está entre os 100

mais poderosos do mundo. Será usado
em estudos do pré-sal e para simulações
dos efeitos das mudanças climáticas.
Foi montado com recursos da Petrobras

Um acordo de cooperação
científica e tecnológica
fechado pela Coppe com
a Usiminas. em fevereiro

último, prevê o aprimoramento do aço
produzido pela empresa para uso na
exploração de petróleo em alto-mar

0 primeiro ônibus movido
a hidrogénio do Hemisfério
Sul está sendo montado na
Coppe. O ônibus não emite

ruídos e não polui o ambiente. Emite
somente vapor de água. O projeto conta
com a parceria da Petrobras e da Finep

Maglev Cobra é o nome do
trem de levitação magnética
para uso urbano que está
sendo criado no Laboratório

de Aplicações de Supercondutores da
Coppe. em parceria com a Faperj. Além
de flutuar sobre trilhos, desloca-se por
trajetos sinuosos - daí o nome cobra

jável, mas contribuiu para a compra
de uma moto, posteriormente para a
aquisição de um carro Gol ano 1996.
Com toda essa evolução, Wallace vem
adquirindo novos hábitos. Passou,
por exemplo, a tomar café expresso
depois das refeições. "Na comunida-
de, as pessoas dizem que esse é um
comportamento burguês. Somado
ao calor do Rio e ao fato de ninguém
ter dinheiro de sobra, o cafezinho é
um luxo mesmo", afirma Wallace.

MAISDOQUEMENTOR.Em
que pese o esforço pessoal, as conquis-
tas de Wallace jamais teriam ocorri-
do sem a existência de lastros que o
mantiveram firme nos últimos anos.
O principal deles chama-se Paulo Sér-
gio Ramirez Diniz, 53 anos, professor
e coordenador do Laboratório de Pro-
cessamento de Sinais (LPS), da Coppe.
Diniz orientou o jovem engenheiro no
mestrado e desempenha o mesmo pa-
pel no doutorado. Formado em 1978
pela UFRJ, é um dos maiores especia-
listas do país em processamento de
sinais. Há uma peculiaridade em sua
história que o aproxima de Wallace:
natural de Niterói, Diniz também teve
uma infância pobre. "Mas nem tanto",
admite. Sua mãe era professora e o pai,
técnico de eletrônica. Ainda assim,
quando conheceu Wallace na UFRJ
e, aos poucos, soube dos detalhes de
sua história, identificou-se com o alu-
no e o ajudou. "Acho que esse é o va-
lor do meu trabalho", diz o professor.

Foi Diniz quem lançou o agora pre-
miado desafio académico da redun-
dância de sinais. Desde o fim da gradu-
ação de Wallace, o orientador também
pagava para o aluno realizar peque-
nos trabalhos, como a montagem de fi-
guras empregadas em seus livros. Em
2008, Diniz conseguiu que o nerd do
Alemão visitasse, como pesquisador,
a Universidade de Notre Dame, em
Indiana, nos Estados Unidos. Como o
rapaz não era fluente em inglês, ban-
cou aulas particulares. "Isso foi muito

importante. Em quatro meses, me de-
diquei ao máximo. Também procurei
ler muitos livros técnicos em inglês.
Hoje, ainda tenho o que aprender,
mas consigo me comunicar bem", diz
Wallace. No meio do curso, Diniz tam-
bém deu um computador usado para
a família Martins. De quebra, fez um
empréstimo que contribuiu com parte
do dinheiro para a aquisição do Gol 96.

Outra peça fundamental na his-
tória de Wallace é uma instituição, a
Coppe. O ambiente académico no nú-
cleo de pós-graduação de engenharia
da UFRJ encontra poucos similares
no Brasil e na América Latina. Seu
embrião surgiu em 1963, por iniciativa
do professor Alberto Luiz Coimbra, da
Escola Nacional de Química. Naquele
período, apesar do crescente avanço
da indústria nacional, eram raros os
cursos desse tipo no país. Prevalecia
um sistema de titulação por provas.
Ou seja, para receber um título, o
pesquisador submetia-se a um exa-
me. Coimbra foi um dos precursores
da mudança desse quadro. "Estava
convencido da necessidade de cursos
com currículos específicos de pós-gra-
duação. Acreditava que o desenvol-
vimento tecnológico depende de uma
equipe. Precisamos dos operários, dos
engenheiros, mas também dos cien-
tistas", diz Coimbra, hoje com 86 anos.

Para definir o modelo do núcleo, o
professor visitou uma série de univer-
sidades em diversos pontos dos Esta-
dos Unidos. Passou por Stanford, Min-
nesota, Houston, além dos institutos de
tecnologia da Califórnia (Caltech) e de
Massachusetts (MIT). "Naquele tem-
po, os cursos estavam deixando de lado
uma abordagem mais prática para dar
maior ênfase à ciência", afirma Coim-
bra. A Coppe seguiu esse padrão.

Hoje, a entidade é reconhecida
como uma das principais fontes de
inovações em engenharia no Brasil
(veja quadro ao lado). Tem méritos e con-

quistas para tanto. Na mais recente
análise realizada pela Coordenação de



O ambiente da Coppe, onde Wallace estuda,
encontra poucos similares no país. Trata-se
de importante fonte de inovação em engenharia
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), oito dos 12 cursos da
instituição alcançaram as notas mais
altas do sistema. Ela conta com 113 la-
boratórios, com padrão internacional
de qualidade. Um dos mais impressio-
nantes é o tanque oceânico. É o maior
do mundo, com profundidade que, em
alguns trechos, chega a 25 metros, o
equivalente a um prédio de oito anda-
res. Comporta 23 milhões de litros de
água. É usado, por exemplo, para testes
de plataformas petrolíferas. Também
foi empregado em experiências como
a produção de energia elétrica a par-
tir de ondas do mar. Atualmente, esse
projeto saiu do laboratório e está em
fase de construção de um piloto em Pe-
cém, no Ceará. A usina de ondas deve
operar no segundo semestre deste ano.

NA CABEÇA DOS OUTROS_
As parcerias com empresas também
estão no radar da Coppe. A mais anti-
ga delas, com a Petrobras, tem 33 anos.
Dessa união nasceu grande parte da
tecnologia nacional para a exploração
e produção de petróleo em águas pro-
fundas. Na Ilha do Fundão também
foi criada, em 1994, uma incubadora
de empresas, responsável pelo desen-
volvimento de 90 inovações e serviços.

"No Brasil, os índices científicos
avançam, mas não temos produtos de
grande penetração internacional. Pre-
cisamos romper essa barreira, pois tec-
nologia e negócios estão cada vez mais
ligados. É a partir dessa relação que va-
mos gerar mais riquezas para o país",
diz o professor Segen Estefen, diretor
de tecnologia e inovação da Coppe.

Wallace também pretende trans-
formar sua invenção em um produto
ou, mais precisamente, em uma pa-
tente. Mas, para isso, o estudo requer

novos testes, como a avaliação do sin-
cronismo entre o emissor e o receptor
dos sinais. O engenheiro quer ainda
aprimorar a descoberta. Teoricamen-
te, é possível reduzir ainda mais a taxa
de redundância de bits na transmis-
são de dados. E os planos para sair da

entretanto, ainda não é a hora de dar
adeus ao Alemão. Sua renda é sufi-
ciente para as despesas. O caminhão
de Renê, ano 1978 ("ou menos"), requer
reparos constantes, o que compromete
ainda mais a receita. Wallace, por sua
vez, tem uma bolsa - não um emprego

favela? Existem? "Sim, claro, acho até
difícil falar no Alemão. Para mim, é
muito mais fácil trabalhar com fórmu-
las matemáticas", diz Wallace. Quan-
do fala sobre o complexo, o primeiro
termo que lhe vem à cabeça é abando-
no. Uma situação visível por todos,
na ausência de segurança, educação,
infraestrutura. Em meados de março,
por exemplo, as fortes chuvas que ca-
íram no Rio inundaram as vielas da
comunidade. Para a família Martins,

formal - e está focado na conclusão do
doutorado, que deve ocorrer nos pró-
ximos dois anos. Além disso, por mais
insatisfeito que esteja com o lugar, sabe
que já venceu as primeiras centenas de
rounds disputados contra o descaso.
"Nunca acreditei que esse lugar esti-
vesse na minha cabeça. Por isso, nem
considero minha pesquisa e seus resul-
tados tão surpreendentes", diz o dou-
torando do Alemão. A surpresa, por-
tanto, é dos outros. E não é pequena.

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 38, p. 156-163, abr. 2010.




