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RESUMO 
O projeto do governo federal denominado „Computadores para Inclusão‟, executado desde 

2005, tem como foco a implantação de uma rede nacional de recondicionamento de 
computadores, cujas diretrizes também enfatizam o aspecto da inclusão digital, da formação 
profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social e da integração com políticas 
ambientais para o manejo adequado dos resíduos. O objetivo deste estudo é avaliar como 
modelos de programação matemática podem ser ferramentas viáveis para o planejamento da rede 
de logística reversa do projeto, incorporando princípios de equidade no modelo, além de aspectos 
básicos como, por exemplo, a adequação ao orçamento e a redução do envio de materiais em 
condições de uso para disposição final.. Uma vez que as decisões devem considerar o caráter de 
inclusão digital inerente ao projeto, é necessário avaliar qual o custo da equidade envolvido. 
Foram realizados testes com um recorte dos dados reais, para validação do modelo com duas 
diferentes funções objetivo. Os resultados foram satisfatórios no sentido de que foi possível obter 
uma solução mais justa do ponto de vista de distribuição de serviços públicos sem acarretar em 
um aumento de custo inviável.  

PALAVARAS CHAVE: Logística Reversa; Recondicionamento de Computadores; 
Inclusão Digital; Equidade. 

Área principal: L&T – Logística e Transportes. 

 

ABSTRACT 

The federal government project called 'Computers for Inclusion', run since 2005, focus on the 
implementation of a national network of refurbishment of computers, whose guidelines also 
emphasize the aspect of digital inclusion, of vocational training of young people in situations of 
social vulnerability and of integration with environmental policies for the proper management of 
waste. The aim of this study is to assess how mathematical programming models can be viable 
tools for the planning of reverse logistics network design of this project, incorporating principles 
of equity in the model, as well as basic aspects such as the suitability for the budget and the 
reduction of shipping materials in use conditions for final disposal. Since decisions must consider 
the inherent character of digital inclusion in this project, it's necessary evaluate what the involved 
cost of equity. Tests were conducted with a clipping of the actual data for model validation with 
two different objective functions. The results were satisfactory in the sense that it was possible to 
obtain a more fair solution of the distribution of public services point of view without incurring 
an increase in an infeasible cost. 

KEYWORDS: Reverse Logistics; Computers Refurbishment; Digital Inclusion; Equity. 

Main area: L&T - Logistics and Transport. 
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1. Introdução 
O acesso às tecnologias de informação e comunicação TIC está diretamente relacionado 

aos direitos fundamentais à informação e à liberdade de opinião e expressão (REZENDE, 2012). 
Aqueles que não possuem este acesso são ditos excluídos digitalmente, sendo esta uma das 
muitas formas de manifestação da exclusão social, visto que indivíduos desprovidos de acesso às 
TIC encontram-se em clara desvantagem na economia global (SEY et al., 2013). Dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o cenário brasileiro em 
relação ao acesso a computadores e a internet ainda é caracterizado pelas desigualdades, sendo 
estas ainda mais discrepantes quando avaliadas em relação às diferentes regiões geográficas do 
país, entre as diferentes classes sociais e entre as áreas urbanas e rurais. 

É diante deste contexto que se encontra a Política Nacional de Inclusão Digital. Desse 
modo, o Ministério da Comunicação, em parceria com outras iniciativas estaduais e municipais, 
fomenta diversos programas e projetos, como o projeto Computadores para Inclusão (CI),  que 
apresenta como objetivo específico a implantação de uma rede nacional de Centros de 
Recondicionamento de Computadores (CRCs), sendo estes responsáveis não só pela recepção e 
triagem dos equipamentos de informática pós-consumo, mas também pela formação de jovens 
em situação de vulnerabilidade social, ao dispor a eles cursos de manutenção a esses 
equipamentos. Os equipamentos recondicionados são encaminhados para Telecentros, escolas 
públicas, bibliotecas e outros projetos que apoiem a inclusão digital, ao passo que os 
equipamentos que não podem ser mais reaproveitados são encaminhados para o descarte 
adequado. Por sua vez, os chamados Telecentros Comunitários são espaços físicos públicos, no 
qual se faz uso das tecnologias digitais como ferramentas para o desenvolvimento social nas 
comunidades (DELGADILLO; GÓMEZ; STOLL, 2003). Além de fornecer equipamentos de 
informática de forma gratuita para a população, os Telecentros também oferecem cursos de 
informática e outras iniciativas de cunho social. 

O programa CI pretende ampliar a destinação adequada de equipamentos de informática 
pós-consumo, ampliando o número de CRCs e Telecentros no país, além de atribuir aos 
Telecentros a função de recebimento de computadores pela comunidade, o que acarreta em um 
redimensionamento da quantidade de CRCs para processar todo o material recebido. Para o 
planejamento da rede de logística reversa abordada neste estudo, as principais decisões que 
devem ser tomadas são: (i) Definição da localização dos CRCs; (ii) Definição de quais CRCs 
deve receber e enviar material de e para quais Telecentros; (iii) Definição do fluxo de envio dos 
resíduos não passíveis de recuperação dos CRCs para as empresas de destinação final. 

Do ponto de vista da modelagem matemática, este problema pode ser considerado como 
sendo de locação-alocação. A rede é composta por pontos de coleta (Telecentros), pontos de 
armazenamento e processamento (CRCs) e por empresas responsáveis pelo descarte 
ambientalmente correto e funciona da seguinte forma: o material que a comunidade descarta nos 
Telecentros, somado ao material que se deteriora, é enviado para os CRCs para a triagem e 
processamento. Os CRCs também recebem material descartado por órgãos governamentais. Os 
computadores recondicionados são retornados aos Telecentros de forma que exista uma 
quantidade mínima de computadores para que os mesmos mantenham seu nível mínimo de 
serviço, ao mesmo tempo em que também não exceda uma quantidade máxima que as instalações 
possam suportar. O material que não tem condição de ser recuperado é encaminhado para as 
empresas recicladoras para um descarte adequado. Por fim, as máquinas recondicionadas que não 
forem conduzidas aos Telecentros são enviadas para doação em bibliotecas públicas ou outros 
projetos de acesso digital gratuito. 

Este trabalho tem como foco o estudo da configuração da rede do Programa do Governo 
Federal intitulado „Computadores para Inclusão‟ (CI) considerando a perspectiva de incluir 
aspectos de equidade no planejamento da rede. O trabalho é baseado no modelo desenvolvido em 
Oliveira (2014). A intenção é que, a partir dos resultados obtidos, o modelo proposto possa ser 
aplicado a outras iniciativas na gestão pública. As definições de equidade permeiam as definições 
de justiça, o que configura em uma medida subjetiva, uma vez que as noções do que é justo 
depende do ponto de vista de cada decisor. Logo, do ponto de vista de modelagem matemática, as 
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formas de mensurar a equidade não só são variadas, como também dispersas uma em relação a 
outra (MARSH; SCHILLING, 1994).  
2. Revisão bibliográfica 

Em geral, a instalação de uma facilidade produz efeitos positivos ou negativos dependendo 
do problema, sendo que sua intensidade pode ser mensurada em função da distância mútua entre 
as facilidades e seus usuários. Por exemplo, a instalação de hospitais acarreta em efeitos positivos 
aos usuários, ao passo que a instalação de um centro de manejo de resíduos perigosos traz efeitos 
negativos. Em ambos os casos, é de suma importância, principalmente no setor público, 
considerar como esses efeitos são partilhados entre os usuários, de modo que esta distribuição 
seja equitativa ou igual (BARBATI, 2013).  

O estudo de McAllister (1976) foi um dos primeiros a abordar o conceito de equidade, 
como forma de influenciar a tomada de decisão. Focando em sistemas de centros de serviços 
públicos, ele concilia eficiência com equidade, sendo que a forma de mensurar o segundo critério 
citado fora o uso do desvio padrão da distância ao centro de serviço mais próximo. Ainda sob a 
ótica do autor, ele concluiu que para medir o bem-estar social, tanto a equidade quanto a 
eficiência são critérios importantes. No entanto, a equidade se apresentou mais sensível do que a 
eficiência para a seleção de tamanho e espaço dentro de uma vasta gama de possibilidades. Isto 
significa que a ênfase dada até então à eficiência deveria ser mais bem questionada, e desta forma, 
os critérios de equidade vêm se tornando uma questão cada vez mais discutida e recebendo mais 
atenção na literatura de localização de facilidades para o setor público. 

O uso do desvio padrão é apenas uma das inúmeras formas de mensurar a equidade. Marsh 
e Schilling (1994) afirmam que o envolvimento de múltiplos paradigmas na escolha de uma 
forma de avaliação da equidade resultou em uma rica, variada, porém dispersa literatura, em que 
não há consenso entre as medidas utilizadas pelos autores na construção das redes. Uma das 
justificativas reside no próprio conceito de equidade. Barbati (2013), em sua tese, apresenta 
diversas interpretações na área da filosofia, sociologia, economia e, basicamente, pode-se afirmar 
que as noções de equidade permeiam as noções de justiça. Dessa forma, muito mais do que a 
igualdade nas decisões, que envolve apenas aspectos quantitativos, a equidade também engloba 
concepções qualitativas de julgamento ético e moral. Uma vez que as noções de justiça variam de 
pessoa em pessoa, definir a equidade em um único sentido é problemático.  

Lejeune e Prasad (2013) formulam métricas de eficácia e equidade e comprovam que há 
diferenças significativas entre as soluções que focam em ambas eficácia e equidade e as que 
focam apenas nos tradicionais conceitos de eficiência (e.g. minimização de custos), reforçando as 
conclusões encontradas em McAllister (1976). O fato é que há cada vez mais a importância de 
considerar esse trade-off, onde a solução encontrada tem que ser eficiente tanto no sentido 
econômico, quanto no social.  

Leclerc, McLay e Mayorga (2012), ao descreverem as questões envolvidas na modelagem 
da equidade para a alocação de recursos públicos, apontam que há uma necessidade de pesquisas 
na área de PO que sistematicamente analisem as funções através do qual a equidade pode ser 
combinada com outros atributos em uma função objetivo, ou que abordem a incorporação de 
equidade nas restrições de um modelo de programação matemática a partir de um ponto de vista 
metodológico. De fato, grande parte dos artigos que tenham como foco a equidade em modelos 
de localização de facilidades trazem como palavras-chaves os termos múltiplos critérios, 
multiobjetivo e eficiência, o que evidencia que muitas vezes os critérios de equidade são usados 
junto com os critérios de eficiência em um contexto de modelos multiobjetivos (BARBATI, 
2013).  

Para uma melhor compreensão a respeito do tema equidade, é recomendada a leitura de 
Barbati (2013); Karsu e Morton (2015); Leclerc, McLay e Mayorga (2012); Marsh e Schilling 
(1994) e Terohid, Ries e Fard (2012). Em particular, o último trabalho usa o conceito de 
localização sustentável de facilidades e traz um resumo das potenciais áreas de interesse para 
cada alicerce do Triple Bottom Line através de uma revisão bibliográfica sobre trabalhos que 
lidem com um ou mais pilares da sustentabilidade no contexto de problemas de localização. 
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3. Modelo Matemático 
Na formulação do modelo proposto, considere os conjuntos I para os Telecentros, J para 

Locais Candidatos a CRCs, K para Empresas de Destinação e T para os Períodos, indexados por i, 
j, k e t, respectivamente. Os seguintes parâmetros e variáveis são utilizados: 

Parâmetros 
  ,    – Orçamentos para a manutenção do programa e para a abertura de CRCs no período t 
  – Porcentagem de material não recuperado (pós-processamento) que deve ser encaminhado 
para as empresas recicladoras 
 ,    – Custo unitário de transporte e custo fixo para a abertura do CRC j 
      – Penalidades: pelo não retorno de material para os Telecentros, pela demanda não 
atendida nos Telecentros, e pelo não processamento de material, respectivamente 
  – Taxa de deterioração de equipamentos dos Telecentros 
    – Quantidade de material que o Telecentro i recebe da comunidade no período t 
  , CR – Capacidade de processamento do CRC j e de recebimento de materiais por um CRC 
              – Distância entre o Telecentro i e o CRC j e entre o CRC j e a Empresa recicladora k 
    – Quantidade de material enviado pelo governo para os CRCs abertos 
         , – Quantidade mínima e máxima de computadores que um Telecentro comporta 
Variáveis 
     – Quantidade de material do Telecentro i que é encaminhado ao CRC j no período t 
     – Quantidade de material do CRC j que é enviado à Empresa recicladora k no período t 
     – Quantidade de material do CRC j encaminhado ao Telecentro i no período t 
           – Quantidade de material processado e não processado no CRC j no período t 
    – Quantidade de material processado no CRC j no período t enviada para doação 
       

       
    – Demanda não atendida no Telecentro i para o período t e seus valores máximo 

e mínimo 
    – Quantidade de computadores em um Telecentro i no período t 
     - Indica se o CRC j é aberto no período t (     ), ou não (     ) 
    - Indica se o CRC j é aberto no período t (      ), ou não (      ) 

       ∑ ∑              ∑ ∑             ∑ ∑               
(1a) 

    ∑ ∑              ∑ ∑             ∑ ∑                   
       

   ) (1b) 

∑                                 (2) 

          ∑                            (3) 

∑                        (4) 

∑                  (    )            (5) 

∑                                (6) 

                        (7) 

∑                 (8) 

                        (9) 

                    (10) 

          ∑                              (11) 

                     (12) 

                  (13) 
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∑                   (14) 

(∑ ∑               ∑ ∑               ∑ ∑              )           (15) 

   
                  (16) 

   
                  (17) 

                                                        (18) 

As funções objetivo envolvem os custos referentes às penalizações por não processamento 
de material, pelo não retorno de material aos Telecentros e pelo não atendimento da demanda dos 
mesmos. No entanto, em (1a) há a consideração do uso de indicadores sociais como peso, ao 
passo que em (1b) há o acréscimo da função Range, que mede a diferença de atendimento entre 
os Telecentros. Neste estudo em específico, o indicador social utilizado em (1a) foi o IDHM e, 
uma vez que a função objetivo busca minimizar as penalidades, o que se espera de resultado é 
que quanto menor o IDHM, maior a necessidade de inclusão digital. Assim, o valor do parâmetro 
é definido como            . 

O conjunto de restrições apresentados em (2) e (3) garantem o balanceamento do fluxo de 
materiais em cada Telecentro e para cada CRC ao longo de todo o horizonte de planejamento, 
respectivamente. As restrições (4) delimitam uma capacidade de recebimento para os CRCs. As 
restrições (5) e (6) asseguram os fluxos dos materiais que serão encaminhados de volta aos 
Telecentros ou à doação e que serão enviados às empresas de descarte, respectivamente. A 
restrição apresentada em (7) certifica que somente um CRC aberto possa processar material, 
sendo que a quantidade processada deve respeitar a capacidade de processamento do respectivo 
CRC. 

As restrições (8), (9) e (10) dizem respeito a abertura de novos CRCs. A primeira impede 
que um CRC possa ser aberto mais de uma vez. A segunda constitui-se de uma relação entre 
variáveis e a terceira garante que uma vez aberta a instalação, ela assim permaneça até o fim do 
horizonte de planejamento. As restrições (11), (12), e (13) dizem respeito à quantidade de 
computadores no Telecentro. A primeira constitui-se numa restrição de balanceamento de 
estoque, ao passo que a segunda impõe uma quantidade mínima que um Telecentro deve possuir, 
sendo que está quantidade pode ser violada, mas é penalizada na f.o. A última restrição 
supracitada impõe uma quantidade máxima de material que um Telecentro pode comportar. 

As restrições (14) e (15) constituem em uma restrição de budget tanto em relação à 
abertura de CRCs, quanto em relação à manutenção do programa. As restrições (16) e (17) 
guardam o valor das quantidades mínimas e máximas de desvio da demanda para cada período, 
respectivamente. Por fim, a restrição (18) define o domínio para todas as variáveis. 
4. Resultados e Análise 

Para os estudos computacionais, o modelo proposto foi implementado utilizando 
linguagem de modelagem algébrica GAMS, versão 23.2.1 e resolvido através do solver CPLEX 
em um computador com processador Intel(R) Core(TM) i5-3317U, CPU @ 1.70GHz, 1701 Mhz, 
2 núcleos e 4 processadores lógicos. 

Foi considerado um horizonte de planejamento de 12 meses, bem como 12 nós 
correspondentes à localização dos Telecentros e potenciais candidatos a CRC. A localização dos 
mesmos correspondem aos nós pertencentes ao estado de São Paulo. Além disso, são 
considerados 6 pontos correspondentes às empresas de destinação final, localizados no mesmo 
estado em: Cabreúva, Guarulhos, Campinas, São Paulo, Bauru e São Bernardo do Campo. Para 
um melhor discernimento acerca da origem dos dados, bem como dos métodos empregados para 
obter as estimativas, veja os estudos de Oliveira (2014) e Kamimura (2014). A visualização dos 
fluxos de materiais podem ser melhor compreendidas pela Figura 1. 
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Figura 1 – Representação da rede considerada na modelagem. 

Fonte: Oliveira (2014). 
Para averiguar a diferença entre os modelos com e sem a inclusão de medidas de equidade, 

foram estabelecidos que os pesos incluídos para os parâmetros α e β iguais a 0,1 ao passo que, o 
valor de ε no caso do modelo sem a inclusão dos indicadores sociais foi fixado em 0,8 (maior 
valor do IDHM na instância de dados considerada). No caso do modelo com o uso da medida 
Range, o peso definido ( ) fora fixado em 1. Uma vez que os dados utilizados correspondem a 
um recorte do problema real e como os dados de IDHM para a instância utilizada representam 
valores altos, foi testado o modelo tal que os valores de três nós (4, 8 e 9) foram alterados para 
0,579, 0,460 e 0,681, respectivamente. A intenção é averiguar o efeito dos diferentes pesos na 
tomada de decisão. Os valores de orçamento utilizados foram grandes o suficiente para que 
houvesse a possibilidade de abrir todos os nós, ao passo que o orçamento de manutenção 
correspondeu a um valor mínimo para que o modelo não retornasse uma solução infactível. 

Três modelos foram testados e comparados: o modelo com a função objetivo sem as 
medidas de equidade, em que o parâmetro ε não depende de i; o modelo com o uso dos 
indicadores sociais (1a, (2) - (15) e 18) e o modelo com o uso da medida Range (1b, (2) - (18)). 
Os resultados estão contidos nas tabelas 1 e 2 a seguir: 

Tabela 1 – Resultados do modelo proposto – Custos. 

 Fluxo de material (ton) Custos de Transporte (R$) 
p 

Custo de 
Abertura 

(R$) 

Custo 
Total 
(R$)  x y n Custo x Custo y Custo n 

Fo original 168011,63 113394,85 3101 9112,5 680887,5 0 11 550000 6190000 
IDHM 168008,94 113394,04 3098 9112,5 680887,5 0 11 550000 6190000 
Range 167982,33 113386,06 3088 9475,51 679981,7 542,79 11 550000 6190000 

Tabela 2 – Resultados do modelo proposto – Penalidades. 

 Fluxos penalizados Valores Penalidades 
F.O. 

 m qn δ m qn δ 
Fo original 84515 75845 3375 8451,50 7584,50 2700,00 18736,00 

IDHM 84516 75845 3402 8451,60 7584,50 2622,253 18658,35 
Range 84508 75845 3652 8450,80 7584,50 3652,00 19687,30 

Para a tabela 1, tem-se que os custos x, y e n referem-se ao transporte de materiais entre os 
Telecentros e CRCs, ao transporte entre os CRCs e as empresas recicladoras e ao transporte entre 
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os CRCs e os Telecentros, respectivamente. O fato do último valor ser nulo implica que cada 
CRC retornou material somente para os Telecentros localizados no mesmo nó.  

Já para a tabela 2 apresenta os fluxos de materiais relacionados na função objetivo, bem 
como seus respectivos os valores penalizados. Note que, apesar de haver um aumento da 
quantidade total da demanda não atendida (δ), o que aconteceu de fato foi uma descentralização 
desta quantidade ao longo dos nós no horizonte de planejamento. Dentre os modelos com o uso 
de medidas de equidade, o modelo de Range resultou em uma solução mais descentralizada ainda 
e dessa forma, mais justa do ponto de vista social. Além disso, os custos logísticos das soluções 
foram viáveis (tabela 1). 

A Tabela 3 abaixo mostra os dados da distribuição da variável δ para cada um dos modelos. 
Note que Tal comportamento pode ser comparável às soluções retornadas pelos modelos 
clássicos de localização de facilidades de p-medianas e p-centros, no sentido de que o primeiro 
modelo retorna uma solução mais descentralizada, em que os nós mais próximos serão 
privilegiados, ao passo que no segundo modelo a tendência é a de centralização, tal que a 
configuração da rede fique mais justa para todos os clientes (DASKIN, 1995).  

Tabela 3 – Quantidade de demanda não atendida dos Telecentros. 

Nó Fo original (Kg) IDHM(Kg) Range (Kg) 
i3 1385,47 1385,47 1035,03 
i4 - - 872,17 
i10 1206,07 810,41 872,17 
i11 783,58 1206,07 872,17 

Outro ponto de questionamento envolve a eficiência da rede em termos do quanto os 
Telecentros foram atendidos em relação à sua capacidade máxima. Uma vez que a função 
objetivo apenas penaliza se não atingir a quantidade mínima de equipamentos que um Telecentro 
comporta, o valor máximo que a variável v obteve, para todos os modelos, foi de 250 Kg. Dessa 
forma, algumas propostas para trabalhos futuros envolve a reformulação do modelo de modo que 
o atendimento máximo dos Telecentros seja beneficiado, uma vez que esse é a viabilização do 
projeto está intrinsicamente ligada com a eficiência dos Telecentros. 

A tabela acima mostrou a distribuição do não atendimento da demanda dos Telecentros 
para todo o horizonte de planejamento, trazendo insights a respeito da concentração do atributo 
na rede como um todo. No entanto, ao analisar esses valores para um único nó e avaliar sua 
distribuição ao longo dos períodos, o que se percebe é um aumento gradativo da variável. A 
Tabela 4 mostra esse comportamento para o nó para todos dos modelos. 

Tabela 4 – Distribuição da demanda não atendida ao longo dos períodos para o nó 11. 

Periodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Fo original 25 47,50 67,75 85,98 48,82 68,94 87,04 103,34 118,01 131,21 - - 

IDHM 25 47,50 67,75 85,98 102,38 117,14 130,43 142,38 153,14 162,83 171,55 - 
Range - 0,07 25,07 47,56 67,80 86,02 102,42 117,18 130,46 142,41 153,17 - 

Sendo assim, para períodos mais longos, como por exemplo, 4 anos, que corresponde a um 
período governamental, chegará a um ponto em que haverá o não atendimento total dos 
Telecentros. Tal comportamento tornaria o projeto inviável do ponto de vista prático. Uma das 
alternativas a ser avaliada é a flexibilização do fluxo de materiais que vai da comunidade para os 
Telecentros. Isso porque no momento tudo o que é recebido pelos Telecentros deve ser acolhido 
pelos mesmos e encaminhados para alguma destinação. O fato é que o governo lidar com tudo o 
que é recebido pela população é muito oneroso, principalmente se levar em conta os custos para 
manter uma malha nacional de recondicionamento de equipamentos de informática. Além disso, 
apesar de uma das consequências do projeto ser a destinação ambientalmente correta para esses 
materiais, não é o foco principal mas sim o lado social do projeto. Dessa forma, o tradeoff 
eficiência/equidade deve ser levado em conta para pesquisas futuras. 
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5. Considerações Finais e Perspectivas Futuras 
O recorte do modelo com a incorporação dos princípios de equidade retornou uma solução 

mais justa do ponto de vista social e com um custo viável em uma primeira instância. No entanto, 
o custo da equidade se apresentou muito oneroso a longo prazo, uma vez que na formulação 
proposta o governo a priori tinha que arcar com os custos de captação e destinação de todo o 
material recebido pela comunidade, o que é muito oneroso em termos de custos. Perspectivas 
futuras para esta pesquisa envolvem os testes de outras medidas equitativas, bem como a 
implementação do mesmo modelo para grande instância de dados, de modo a consolidar tais 
conclusões, além de alterações no modelo inicial de modo a flexibilizar a opção do governo de 
tratar com todo o material recebido e assim, reavaliar as decisões tomadas. 
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