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Resumo: Neste trabalho, consideramos o seguinte problema de Programação Não Li-
near,

Minimizar f(x)
sujeito a gi(x) ≤ 0, i = 1, 2, . . . ,m

(P)

onde as funções f, gi : Rn → R são continuamente diferenciáveis.
Inicialmente, estudamos a existência de soluções para o problema (P) e também as con-
dições necessárias de otimalidade Fritz-John (FJ) e Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Tais
condições foram obtidas a partir do Teorema de Alternativa de Gordan o qual, por sua
vez, pode ser demonstrado a partir do Teorema de Separação de Hahn-Banach (Veja [1],
[2], [5]). Verificamos que, sob hipóteses de convexidade, as condições KKT são suficientes
para a otimalidade. Uma noção de convexidade generalizada muito conhecida é a invexi-
dade, a qual foi introduzida por Hanson em [1]: Uma função φ : Rn → R é invexa se e
somente se existe η : Rn × Rn → R tal que

φ(x)− φ(y) ≥ ∇Tφ(y)η(x, y),∀x, y ∈ Rn

Assim sendo, toda função convexa diferenciável é invexa (v. [1]). Além disto, φ é invexa
se e somente se todo ponto estacionário de φ é minimizador global. Mais geralmente,
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1



se as funções forem todas invexas, ainda vale a suficiência das condições KKT (v. [4]).
Entretanto, existem problemas de programação não linear cujos pontos KKT são ótimos
mas não são invexos. Para tais, utilizamos o conceito de KT-invexidade, que é uma va-
riação do conceito de invexidade para o problema (P) e é caracterizada pela seguinte
propriedade fundamental: O problema (P) é KT-invexo se, e somente se, todo ponto que
satisfaz as condições KKT é minimizador global de (P). Dito de outra maneira: A classe
dos problemas KT-invexos é a maior classe de problemas para os quais as condições KKT
são necessárias e também su...cientes para a otimalidade. Esta propriedade foi obtida por
Martin (v. [6]) e pode ser demonstrada a partir do Teorema de Alternativa de Motzkin (v.
[2]); tal caracterização é bastante interessante, seja do ponto de vista teórico ou do ponto
de vista das aplicações. O prosseguimento natural deste trabalho será a generalização
destes resultados para problemas de programação não linear multiobjetivos (v. [3], [7]).
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