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Prof. Dr. Paulo José da Silva e Silva IME-USP

Prof. Dr. Marcelo Gomes de Queiroz IME-USP

Prof. Dr. Roberto Andreani IMECC-UNICAMP



Agradecimentos
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Resumo

Esta dissertação busca aproveitar os métodos de penalidades exatas diferenciáveis de pro-
gramação não-linear para resolver problemas de desigualdades variacionais. Problemas desse
tipo têm recebido grande atenção na literatura recentemente e possuem aplicações em diversas
áreas como Engenharia, F́ısica e Economia [21].

Métodos de penalidades exatas diferenciáveis foram desenvolvidos nos anos 70 e 80 para
resolver problemas de otimização com restrições por meio da solução de problemas irrestritos.
Esses problemas são tais que, com uma escolha apropriada do parâmetro de penalização, uma
solução do problema original é recuperada após a resolução de um único problema irrestrito.
A função a ser minimizada é semelhante a um lagrangiano aumentado clássico, porém uma
estimativa do multiplicador é automaticamente calculada a partir do ponto primal.

Nesse trabalho, mostramos como acoplar a estimativa de multiplicadores sugeridas por
Glad e Polak [27] ao lagrangiano aumentado clássico para desigualdades variacionais sugerido
por Auslender e Teboulle [2]. Obtivemos assim uma penalidade exata para problemas de
desigualdades variacionais. Os resultados mais finos de exatidão foram obtidos no caso de
problemas de complementaridade não-linear. Uma caracteŕıstica importante da penalidade
proposta é que ela não envolve informações de segunda ordem das funções que definem a
desigualdade variacional.

Além desses resultados, que formam o núcleo da dissertação, apresentamos uma breve
revisão de penalidades não-exatas diferenciáveis , exatas não-diferenciáveis e exatas dife-
renciáveis em otimização.



Abstract

This work intends to build upon differentiable exact penalty methods for nonlinear program-
ming, using them to solve variational inequality problems. Such problems have been given
a lot of attention in the literature lately and have applications to diverse areas of knowledge
such as Engineering, Physics and Economics.

Differentiable exact penalty methods were developed during the 70s and 80s to solve con-
strained optimization problems by means of the solution of unconstrained problems. Those
problems are such that, with an appropriate choice of the penalty parameter, one finds a
solution of the original constrained problem by solving only one unconstrained problem. The
function which is minimized is similar to the classic augmented lagrangian, but an estimate
of the multiplier is automatically calculated from the primal point.

In this thesis we show how to couple Glad and Polak’s multiplier estimate, [27], with the
classic augmented lagrangian of a variational inequality developed by Auslender and Teboulle
[2]. This allowed us to obtain an exact penalty function for variational inequality problems.
The best exactness results were obtained in the particular case of nonlinear complementarity
problems. An important characteristic of the proposed penalty is that it doesn’t involve second
order information of any of the functions which compose the variational inequality.

In addition to those results, which are the core of this work, we also present a brief review
of inexact differentiable penalties, exact nondifferentiable penalties and differentiable exact
penalties in optimization.
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Caṕıtulo 1

Introdução

Modelos de otimização têm sido bastante utilizados na análise e solução de problemas vindos
das mais diversas áreas do conhecimento como F́ısica, Engenharia, Economia ou Qúımica. Seu
estudo e o desenvolvimento de algoritmos para sua solução é, portanto, uma área importante
da Matemática que tem visto um rápido avanço nas últimas décadas. Por outro lado, uma
generalização de otimização que foca nas relações equiĺıbrio descritas pelas condições de otima-
lidade de primeira ordem, conhecidas como desigualdades variacionais, têm mais recentemente
recebido uma grande atenção da comunidade de pesquisa.

Este trabalho visa explorar a relação entre otimização e desigualdades variacionais com
o objetivo de transpor algoritmos para solução de problemas de programação matemática
para um contexto mais geral. Em particular, focamos na extensão de métodos de otimização
baseados em penalidades exatas diferenciáveis.

Considere o seguinte problema,

min f(x)

s.a g(x) ≤ 0 (NLP)

h(x) = 0,

em que x é um vetor do Rn e f : Rn → R, g : Rn → Rm e h : Rn → Rp são funções
continuamente diferenciáveis. Esse será o nosso modelo de problema de programação não-
linear com restrições.

É muito comum resolver tais problemas com métodos baseados em penalidades. Estes
substituem um problema com restrições por uma seqüência de minimizações sem restrições,
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cujas soluções convergem para uma solução do (NLP). Para resolver problemas irrestritos,
como os que aparecem a cada etapa das estratégias baseadas em penalidades, já se conhece
uma série de métodos com boas propriedades de convergência [33]. Isso faz com que muitas
vezes seja mais eficaz resolver essa seqüência de problemas mais simples do que tentar atacar
diretamente o problema (NLP).

Uma das variantes do método de penalidades mais usadas são os métodos dos multiplica-
dores que surgem a partir da aplicação de métodos de ponto proximal ao dual lagrangiano do
problema [8, 40].

Outra opção é o uso de penalidades exatas, constrúıdas de modo que todo o problema
(NLP) seja transformado em um único problema irrestrito. Por exemplo, pode-se verificar
que se f , g e h obedecem certas condições, a resolução de

min
x∈Rn

φ(x, µ) def= f(x) + µmax
{
0, g1(x), g2(x), . . . , gm(x), |h1(x)|, |h2(x)|, . . . , |hp(x)|

}
, (1.1)

recupera uma solução de (NLP), contanto que o parâmetro µ seja suficientemente grande [9].
Infelizmente, essa penalidade exata herda a não-diferenciabilidade da função máximo, o que
obriga a utilização de métodos especiais na sua minimização. Ainda, determinar o valor de µ

para que haja essa equivalência de soluções também não é tarefa fácil, como veremos adiante.

Para contornar a não-diferenciabilidade da função acima, muitas outras propostas de pe-
nalidades exatas foram feitas, mas dessa vez valendo-se de formulações diferenciáveis. A
história do desenvolvimento das penalidades exatas diferenciáveis começa com Fletcher, em
1970, quando ele publica uma série de três artigos que buscavam automatizar a escolha do
multiplicador no método de lagrangianos aumentados. Estes trabalhos lidavam apenas com
restrições de igualdade [23, 26, 24]. Fletcher criou uma forma de estimar bons multiplicadores
a partir de um ponto primal, definindo uma função λ(x) e transformando o método seqüen-
cial em um único problema: a minimização do lagrangiano aumentado associado ao problema
original usando tais estimativas como multiplicadores

min
x∈Rn

f(x) + λ(x)T h(x) + ck‖h(x)‖2.

Apesar da análise de convergência e dos testes numéricos publicados, o método não foi
amplamente aceito e utilizado pois não havia uma forma fácil de estimar o parâmetro ck e
cada avaliação da função de cálculo do multiplicador era complexa e demorada. Mukai e Polak,
em 1975, criaram uma fórmula expĺıcita para calcular λ(x) e um algoritmo com critérios para
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controlar o aumento do parâmetro ck, além de provar a existência de um limite finito c̄, que,
uma vez atingido por ck, faria com que o lagrangiano aumentado recuperasse as soluções do
problema original [31].

Em 1979, Di Pillo e Grippo publicaram uma nova formulação para a penalidade que
simplifica muito a análise dos métodos e os aproxima dos métodos de multiplicadores [14]. Isso
é posśıvel, pois eles se baseiam em uma função que simplesmente acrescentava ao lagrangiano
aumentado um novo termo, penalizando a violação das condições de primeira ordem,

w(x, λ; ck) = f(x) + λT h(x) + ck‖h(x)‖2 + ‖M(x) (∇f(x) +∇h(x)λ)‖2 .

Essa função deve ser então minimizada irrestritamente com relação a x e λ. Tecnicamente, ela
não é uma penalidade, mas sim um lagrangiano aumentado exato, pois depende explicitamente
dos valores de λ no espaço dual dos multiplicadores. Mas uma escolha apropriada da matriz
M(·) faz com que a função acima fique quadrática em λ. Nesse caso é posśıvel isolar o
multiplicador, ou seja, ao minimizar w(·; ck) podemos minimizar inicialmente a função em λ

e escrever tal solução como uma função de x. Assim recuperamos a penalidade de Fletcher e
os resultados de Mukai e Polak.

Outra vantagem da formulação de Di Pillo e Grippo é que ela pode também tratar as res-
trições de desigualdade através da introdução de variáveis auxiliares, usando a transformação
clássica hi(x) = gi(x) + z2

i . Uma nova escolha apropriada de M(·) permite deixar o problema
biquadrático em z e assim separar sua minimização, recuperando um problema só em x e λ.
Mas nesse caso não é mais posśıvel isolar λ como função de x.

Por outro lado, Fletcher adapta sua idéia para desigualdades ainda em 1973. Porém, o
problema não possui boas propriedades de diferenciabilidade [25]. Em 1979, Glad e Polak
publicam um método de multiplicadores para desigualdades que mostra como controlar o
crescimento do parâmetro ck [27].

Finalmente, em 1985 e 1989, novamente Di Pillo e Grippo sistematizam a formulação de
Glad e Polak e criam para o caso de desigualdades uma penalidade exata diferenciável que só
depende das variáveis primais do problema [15, 16].

Esses dois artigos são o ponto de partida de nosso trabalho. Tentaremos aqui estender as
idéias de Di Pillo e Grippo para as desigualdades variacionais com restrições funcionais. Nesse
contexto, só nos interessa tratar de restrições de desigualdade. Os resultados obtidos também
podem ser trazidos de volta ao contexto de programação não-linear.

É importante notar que apesar de tratarmos de penalidades exatas, que teoricamente
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encontram uma solução do problema original em uma minimização, ainda há um parâmetro ck

a ser ajustado. Não há uma forma fácil de se determinar o limiar mı́nimo de ck para que haja a
equivalência das soluções do problema original e de sua penalidade exata. Ainda, um aumento
exagerado do parâmetro pode tornar a solução numérica do problema desnecessariamente mais
trabalhosa. Nos algoritmos comumente encontrados na literatura, a estratégia adotada para
se obter uma solução envolve então um processo seqüencial com posśıvel atualização de ck a
cada passo [27, 31].

Para introduzir o problema de desigualdade variacional, considere x ∈ F que satisfaz
as condições geométricas de otimalidade associadas ao problema de programação não-linear
convexo

∀y ∈ F , ∇f(x)T (y − x) ≥ 0,

em que F representa o conjunto de soluções viáveis. O problema de desigualdade variacional
pode ser visto como uma generalização da desigualdade acima em que o gradiente da função
objetivo é substitúıdo por uma função F : Rn → Rncont́ınua qualquer. Isto é, dado F ⊂ Rn

convexo, queremos encontrar x ∈ F tal que

∀y ∈ F , F (x)T (y − x) ≥ 0.

Grande parte dos algoritmos para a solução de problemas de programação não-linear, são
capazes apenas de encontrar pontos estacionários, ou seja, pontos que obedecem a condições
de primeira ordem. Dessa forma, é natural buscar generalizações de tais métodos para resolver
o problema de desigualdade variacional. Entretanto, nesse contexto mais amplo perde-se a
função de mérito natural dada pela função objetivo. Os algoritmos devem então ser adaptados.

Nesse sentido, houve um grande esforço de pesquisa para trazer ao contexto de desigual-
dades variacionais conceitos t́ıpicos de otimização. No nosso trabalho, uma idéia importante
é a noção de dualidade. Ainda em 1972, Mosco apresenta a primeira versão de um problema
dual associado a equações generalizadas, em particular desigualdades variacionais [30]. Esses
resultados são estendidos por Attouch e Théra em 1996 [1] e depois trazidos para um contexto
bastante genérico por Pennanen em sua tese de doutorado [34, 35].

Recentemente, Eckstein e Ferris aproveitaram tais desenvolvimentos teóricos para esten-
der as idéias de lagrangianos aumentados e o método de multiplicadores para problemas de
complementaridade mistos, que são casos particulares de desigualdades variacionais [18]. Em
seguida, Auslender e Teboulle estendem ainda mais tais resultados para lidar com restrições
descritas por desigualdades convexas gerais [2].
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Esses trabalhos são o ponto de partida dessa dissertação. Nela buscamos explorar a co-
nexão entre lagrangianos aumentados e penalidades exatas para otimização e a existência de
lagrangianos aumentados para desigualdades variacionais com o objetivo de obter penalidades
exatas para o problema mais geral.

O restante dessa dissertação é organizado da seguinte maneira. No caṕıtulo 2 apresen-
tamos uma revisão dos resultados de penalidades exatas para otimização e sua relação com
lagrangianos aumentados. O caṕıtulo 3 é o núcleo da dissertação. É nele em que apresenta-
mos a extensão de penalidades exatas para problemas de desigualdades variacional e provamos
alguns resultados de exatidão das penalidades propostas. Cabe ressaltar que esses resultados
são originais.

Ao final adicionamos um apêndice com os resultados de testes numéricos preliminares para
o problema de complementaridade não-linear.



Caṕıtulo 2

Penalidades Exatas para Otimização

Este caṕıtulo apresenta uma revisão dos conceitos de penalidade para a solução de problemas
de otimização, com enfoque em penalidades exatas diferenciáveis. Ele está organizado da
seguinte maneira: a seção 2.1 apresenta a idéia de penalidades para problemas de programação
não-linear destacando algumas de suas limitações, a seção 2.2 lida com penalidades exatas
não-diferenciáveis. A seção 2.3 apresenta as primeiras penalidades exatas diferenciáveis, com
ênfase em problemas com restrições de igualdade. Já a última seção estende tais conceitos
para problemas com restrições de desigualdade.

2.1 Penalidades “Não-Exatas” Diferenciáveis

Entre os métodos bastante usados para resolver problemas de programação não-linear com
restrições estão os métodos clássicos de penalidades como, por exemplo, o de penalidades
quadráticas[9], que resolve problemas na forma

minPq(x;α, β) = f(x) + α ‖h(x)‖2 + β ‖(g(x))+‖2 .

Aqui γ+ = max{γ, 0} coordenada a coordenada, e α e β são parâmetros estritamente positivos
atualizados a cada passo, que visam trazer a solução para o conjunto viável. Uma solução
do problema acima não precisa necessariamente satisfazer g(x) ≤ 0 ou h(x) = 0, mas ao
aumentarmos α e β, fica cada vez mais vantajoso que essas condições sejam satisfeitas, ou
mais custoso que elas sejam violadas. Esse é um exemplo de penalidade externa, em que as
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soluções são possivelmente inviáveis. Quando as restrições são somente de desigualdade, é
posśıvel também empregar penalidades internas, que são definidas apenas no conjunto viável.
Um exemplo é a penalidade logaŕıtmica Plog(x; γ) = f(x) − 1

γ log(−g(x)) [9]. Em ambos os
casos, modificar os parâmetros de penalização pode tornar a solução mais próxima da solução
do problema original, mas ao custo de tornar o sub-problema numericamente mais dif́ıcil de
resolver [8].

É importante também notar que dependendo de f , g e h, não há nenhum valor de α, β ou
γ que recupere a solução do problema original.

Exemplo 2.1. Seja f(x) = x1, com x ∈ R2. Sejam g(x) = −x e h(x) = x1 − x2, ou seja,
x ≥ 0 e x1 = x2 são as restrições e o mı́nimo é claramente encontrado na origem e tem valor
f (0, 0) = 0.

A penalidade quadrática fica

Pq(x;α, β) = x1 + α ‖x1 − x2‖2 + β ‖(−x)+‖2 .

Notando que
∥∥(g(x))+

∥∥2 é diferenciável, sempre que g for, segue então a diferenciabilidade de
Pq. Nesse caso, ∂

∂x1
Pq(0, 0;α, β) = 1 e ∂

∂x2
Pq(0, 0;α, β) = 0, temos que na direção (−1, 0),

Pq é estritamente decrescente. Como Pq(0, 0;α, β) = 0, para todo α, β > 0, vemos que Pq

atinge valores negativos em pontos arbitrariamente próximos da origem, que portanto nunca
é mı́nimo da penalidade, nem mesmo localmente.

Já a penalidade logaŕıtmica, se nos restringirmos ao caso em R, f(x) = x e g(x) = −x

fica

Plog(x; γ) = x− 1
γ

log(x).

Podemos calcular facilmente o mı́nimo dessa função estritamente convexa igualando sua
derivada a zero: 1 − 1

γ
1
x = 0 e portanto o mı́nimo é encontrado em x̄ = 1

γ , estritamente
positivo. Mais uma vez para todo valor do parâmetro a solução em x̄ = 0 nunca é atingida.

Mesmo em um caso só com funções lineares, e portanto diferenciáveis e convexas, já nota-
mos que ao usar os métodos de penalidades tradicionais será necessário levar os parâmetros de
penalização a infinito e gerar uma seqüência de soluções da penalidade para cada parâmetro
que convergirá, espera-se, para a solução do problema original.

Está claro então o interesse pelo desenvolvimento de estratégias que, com parâmetros
finitos, recuperem soluções exatas do problema original. Tais métodos serão chamados de
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métodos de penalidades exatas, em contraposição aos seqüenciais que aqui vimos.

Para terminar, vejamos que mesmo essa convergência da seqüência infinita de soluções
não está garantida, principalmente na ausência de convexidade, como mostram os exemplos a
seguir.

Exemplo 2.2. Seja f(x) = 1
3x3, com x ∈ R. Sem perda de generalidade vamos supor que só

há restrições de desigualdade, g(x) = 1−x, ou seja, x ≥ 1. O mı́nimo é encontrado em x̄ = 1
e tem valor f (1) = 1

3 . A penalidade quadrática tem a forma

Pq(x;β) =
1
3
x3 + β ‖(1− x)+‖2 .

Se x ≤ 1, Pq tem um mı́nimo local em [0, 1]: x̄β = −β +
√

β2 + 2β que converge para 1 se β

vai para infinito, mas Pq vai para −∞ quando x → −∞. Desse modo, o problema penalizado
não admite mı́nimo.

Exemplo 2.3. Seja f(x) = 1
3x3 + sin(x), com x ∈ R. Tomamos g(x) = −x, ou seja, x ≥ 0.

O mı́nimo é encontrado em x̄ = 0 e tem valor f (0) = 0. A penalidade fica

Pq(x;β) =
1
3
x3 + sin(x) + β ‖(−x)+‖2 .

Pq(·;β) tem infinitos mı́nimos locais, em particular tomando a seqüência βk = k + π
2 com k

inteiro positivo temos que x̄k = −(2k + 1)π é solução e essa seqüência vai para −∞ quando k

vai a infinito. Portanto, levando o parâmetro a infinito obtivemos uma seqüência de soluções
que diverge.

Sem um algum tipo de controle no algoritmo do método de penalidades, a seqüência de
soluções pode não existir ou não convergir para a solução do problema original.

2.2 Penalidades Exatas Não-Diferenciáveis

Com esse objetivo de obter um problema irrestrito que recupere a solução do problema original
em uma única minimização, uma primeira tentativa de obter uma penalidade exata foi a de
Zangwill [47, 46], ao criar a função

φ(x, µ) def= f(x) + µmax
{
0, g1(x), g2(x), . . . , gm(x), |h1(x)|, |h2(x)|, . . . , |hp(x)|

}
. (2.1)
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Para verificarmos que em certos casos de fato podemos obter soluções do problema original
minimizando φ, teremos de introduzir brevemente alguns conceitos como dualidade e a função
primal.

2.2.1 Dualidade Lagrangiana

Para facilitar as notações, admitiremos que f , g e h estão definidas em todo Rn. Definimos o
lagrangiano L : Rn × Rm × Rp → R do problema (NLP) como

L(x, λ, ν) = f(x) + λT g(x) + νT h(x),

em que λi e νj são chamados de multiplicadores de Lagrange associados, respectivamente, às
restrições gi(x) ≤ 0 e hj(x) = 0. Os vetores λ e ν são chamados também de variáveis duais
ou multiplicadores de Lagrange do problema (NLP).

A partir desse lagrangiano definimos também a função dual (lagrangiana) q : Rm×Rp → R
como o mı́nimo do lagrangiano em x para cada λ e ν fixos:

q(λ, ν) = min
x∈Rn

L(x, λ, ν) = min
x

f(x) +
m∑

i=1

λigi(x) +
p∑

j=1

νjhj(x)

 .

Podemos ter o lagrangiano ilimitado inferiormente em x, caso em que q será −∞. Como q é em
cada ponto um mı́nimo de funções afins em (λ, ν), é uma função côncava, independentemente
de qualquer convexidade de f , g ou h.

Uma propriedade importante da função dual é a sua capacidade de fornecer limites infe-
riores para a solução do problema original. De fato, suponha que x̃ é um ponto viável para o
problema original e λ ≥ 0. Então temos

m∑
i=1

λigi(x̃) +
p∑

j=1

νjhj(x̃) ≤ 0,

pois o segundo termo se anula e cada termo na primeira soma é o produto de um número
positivo e um não positivo, e portanto

L(x̃, λ, ν) = f(x̃) +
m∑

i=1

λigi(x̃) +
p∑

j=1

νjhj(x̃) ≤ f(x̃).
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Desse modo
q(λ, ν) = min

x∈Rn
L(x, λ, ν) ≤ L(x̃, λ, ν) ≤ f(x̃)

e como o valor ótimo f∗ do problema original pode ser aproximado por pontos viáveis, temos
que

q(λ, ν) ≤ f∗,

para todo λ ≥ 0, o que efetivamente nos dá uma coleção de limites inferiores para o valor
ótimo. A desigualdade acima é válida mas pode não trazer nenhuma informação no caso em
que q(λ, ν) = −∞. Estaremos interessados exatamente nos valores de λ ≥ 0 e ν em que q tenha
valores reais. Na verdade, gostaŕıamos de descobrir não só um limite inferior qualquer, mas
o melhor limite inferior para o problema original que a função dual possa nos proporcionar.
Para isso definimos o problema (lagrangiano) dual ao problema (NLP):

max q(λ, ν)

s.a λ ≥ 0, (Dual)

e chamamos os pares (λ, ν) com λ ≥ 0 para os quais q é real de viáveis duais. Como q é
côncava e as restrições são convexas, temos que o problema dual é um problema de otimização
convexo, independentemente do problema original ser convexo ou não.

Essa relação entre o valor ótimo dual, q∗, e o valor ótimo do problema original, f∗ ≥ q∗ é o
teorema fraco de dualidade, ou dualidade fraca. Quando o problema original é convexo, muitas
vezes temos um resultado mais importante, de que f∗ = q∗. Dizemos que nesse caso vale a
dualidade forte. Esse caso é de grande interesse pois permite obter a solução do problema
original resolvendo-se o problema dual, o que pode ser mais fácil. Uma grande quantidade de
métodos para resolver problemas de otimização beneficia-se da informação dual para auxiliar
ou garantir a convergência a uma solução, entre eles os métodos de lagrangianos aumentados
ou métodos de multiplicadores [40, 39] e também as penalidades exatas diferenciáveis que
estudaremos e desenvolveremos nesse trabalho.

A dualidade forte não vale para qualquer problema convexo, é necessário que as restrições
satisfaçam uma condição de qualificação [7]. Um exemplo é a condição de Slater, que pede
que exista um ponto estritamente viável, tal que as restrições de desigualdade sejam estri-
tamente satisfeitas, ou seja, ∃x tal que h(x) = 0 e g(x) < 0. Para problemas convexos, a
condição de Slater é equivalente à uma outra condição de qualificação muito usada na litera-
tura, a condição de Mangasarian-Fromovitz, que pede que os gradientes das restrições sejam
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linearmente independentes e exista uma direção d ∈ Rn tal que

∇hi(x)T d = 0 i = 1..p

∇gi(x)T d < 0 ∀i t.q. gi(x) = 0.

Para funções não convexas a dualidade forte é muito mais rara, restrita a alguns casos
especiais. Um estudo mais detalhado de dualidade e uma indicação geométrica dessa afirmação
podem ser encontrados em diversos livros como [9, 12].

2.2.2 Sensibilidade e a função primal

Vamos agora tentar obter boas estimativas de como varia a função objetivo e as restrições
próximo a uma solução do problema original.

Consideremos a seguinte variação perturbada do problema original

min f(x)

s.a g(x) ≤ u (2.2)

h(x) = v,

em que afrouxamos (ou apertamos) a restrição de desigualdade e mudamos ligeiramente a
restrição de igualdade. O caso em que (u, v) = (0, 0) recai no problema original, e estamos
interessados em estudar a variação da solução do problema com essa perturbação nas restrições.
Definimos então a função primal p : Rm × Rp → R por

p(u, v) = inf
x
{f(x) — g(x) ≤ u e h(x) = v} ,

que nos dá o valor da solução do problema perturbado. Em particular temos p(0, 0) = f∗.
Não é dif́ıcil notar que no caso convexo, p é convexa em u e v [12].

Vamos supor a partir de agora que nosso problema é mesmo convexo, que vale a dualidade
forte e que o valor ótimo dual é atingido, o que é o caso por exemplo quando vale a condição
de Slater.

Seja (λ̄, ν̄) uma solução do problema dual. Pela definição da função dual temos que

q(λ̄, ν̄) ≤ f(x) +
m∑

i=1

λ̄igi(x) +
p∑

j=1

ν̄jhj(x).
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Se supusermos que x é viável para o problema perturbado, lembrando que λ̄ ≥ 0, temos
também que

f(x) +
m∑

i=1

λ̄igi(x) +
p∑

j=1

ν̄jhj(x) ≤ f(x) +
m∑

i=1

λ̄iui +
p∑

j=1

ν̄jvj .

Assim, como admitimos a dualidade forte, temos

f∗ = q(λ̄, ν̄) ≤ f(x) + λ̄T u + ν̄T v.

Por fim, relembrando que a desigualdade acima é válida para todo ponto viável para o pro-
blema perturbado, usamos a definição de p para ver que

f∗ − λ̄T u− ν̄T v ≤ p(u, v). (2.3)

Essa relação nos dá uma boa medida da influência da modificação no valor ótimo quando
as restrições do problema original são alteradas como no problema perturbado. De fato, a
equação acima mostra que −(λ̄, ν̄) é um subgradiente da função convexa p na origem, e se p

for diferenciável, −λ̄ e −ν̄ são suas derivadas parciais:

∂p

∂ui
(0, 0) = −λ̄i e

∂p

∂vj
(0, 0) = −ν̄j ,

o que é uma medida da taxa de variação do valor objetivo com a variação das restrições.
Mesmo no caso em que f(x) não é convexa, também temos que a diferenciabilidade de p

garante que ∇p(0, 0) = −(λ̄, ν̄) [42].

Podemos agora aplicar esses resultados para verificar que a φ do ińıcio da seção é de fato
uma penalidade exata.

2.2.3 Penalidade Exata Não-Diferenciável

Para facilitar a notação e as contas, nos restringiremos ao caso em que só há restrições de
desigualdade, e continuamos supondo que o problema é convexo e vale a condição de Slater.
Reescreveremos nosso problema então como

min f(x)

s.a g(x) ≤ 0 (2.4)
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com valor ótimo f∗ e construiremos o problema auxiliar

min
x

φ(x, µ) def= f(x) + µmax
{
0, g1(x), g2(x), . . . , gm(x)

}
,

com valor ótimo f̃∗. Como máximos e somas entre funções convexas são convexos e µ > 0, φ

é convexo. Além disso, podemos reescrever o problema minx φ(x, µ) como

min f(x) + µy

s.a gi(x) ≤ y para i = 1..m (2.5)

y ≥ 0.

A equivalência das soluções dos dois problemas será obtida ao olharmos para os duais. A
função dual do problema original (2.4) é

q(λ) = inf
x

L(x, λ) = inf
x

(
f(x) + λT g(x)

)
,

e o problema dual é

max q(λ)

s.a λ ≥ 0.

Já a função dual do problema (2.5) é

q̃(λ, λ0) = inf
x,y

L̃(x, y, λ, λ0) = inf
x,y

(
f(x) + µy +

m∑
i=1

λi (gi(x)− y)− λ0y

)

= inf
x

(
f(x) + λT g(x)

)
+ inf

y

(
y

(
µ−

m∑
i=0

λi

))

= q(λ) +

{
0, se µ =

∑m
i=0 λi

−∞, caso contrário

=

{
q(λ), se µ =

∑m
i=0 λi

−∞, caso contrário.

Portanto o problema dual a (2.5) é

max q̃(λ, λ0)

s.a (λ, λ0) ≥ 0, (2.6)
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que é equivalente, fazendo λ0 = µ−
∑m

i=1 λi, a

max q(λ)

s.a λ ≥ 0 (2.7)
m∑

i=1

λi ≤ µ. (2.8)

Como vale a condição de Slater para o problema (2.4), ela também valerá para o problema
(2.5) e ambos terão dualidade forte. Portanto, se o valor ótimo dual do problema original é
atingido para um λ̄ e se temos µ ≥

∑m
i=1 λ̄i, o valor ótimo dual do problema auxiliar será

atingido e será o mesmo. A dualidade forte nos dará

f̃∗ = q̃(λ̄, λ̄0) = q(λ̄) = f∗,

a igualdade que buscávamos.

Uma solução x̄ de (2.4) é por definição viável para o problema original, e também viável
para o problema auxiliar, pois esse está definido em todo Rn. De fato, ela será solução
do problema auxiliar, pois para µ ≥

∑m
i=1 λ̄i, vem direto da definição de φ que φ(x̄, µ) =

f(x̄) + 0 = f∗ = f̃∗.

Especificamente nesse caso podemos verificar também que as soluções x̃ do problema
auxiliar também são necessariamente soluções do problema original. Já sabemos que se
µ ≥

∑m
i=1 λ̄i, os valores ótimos do problema original e do problema auxiliar são os mes-

mos. Veremos agora que se x̃ é uma solução do problema auxiliar e exigirmos a condição
levemente mais forte que µ >

∑m
i=1 λ̄i, ele também será viável para o problema original e

nesse caso, a igualdade dos valores ótimos implicará que x̃ será ótimo para o problema (2.4).

Efetivamente, dada uma solução ótima do problema auxiliar, x̃, se tal solução fosse inviável,
teŕıamos φ(x̃, µ) = f(x̃) + µgk(x̃) = f̃∗ para um certo ı́ndice k, com gk(x̃) ≥ gi(x̃) para todo i

de 1 a m. Nesse caso, como λ̄ ≥ 0, temos

L(x̃, λ̄) = f(x̃) + λ̄T g(x̃) ≤ f(x̃) +

(
m∑

i=1

λ̄i

)
gk(x̃).

Da definição da função dual e como também vale que gk(x̃) ≥ 0, vem então que

q(λ̄) ≤ L(x̃, λ̄) ≤ f(x̃) +

(
m∑

i=1

λ̄i

)
gk(x̃) < f(x̃) + µgk(x̃) = f̃∗ = q(λ̄).
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Um absurdo. Portanto não pode existir solução do problema auxiliar inviável para o problema
original, e toda solução de um dos problemas é também solução do outro.

2.2.4 Definições de Exatidão

É importante ressaltar que resultados análogos podem ser obtidos em casos mais gerais, com
restrições de igualdade presentes no problema original e com hipóteses mais fracas sobre as
funções. Em particular é posśıvel relaxar as hipóteses de convexidade e usar outras condições
de qualificação, como a condição de regularidade, que exige os gradientes das restrições sejam
linearmente independentes.

Essas generalizações, que podem ser encontradas em trabalhos como [10, 47, 36, 28], exigem
que a análise da penalidade exata apresentada acima seja mais cuidadosa. Em especial, o
resultado mais comum nesse contexto mais geral é que soluções do problema original são
soluções do problema penalizado, mas não há garantias de que o problema penalizado não
possua outras soluções que não sejam ótimos do problema original. O estudo de quando isso
ocorre, ou de posśıveis situações intermediárias levou à definição de uma série de posśıveis
ńıveis de exatidão para uma penalidade, que mencionaremos brevemente aqui. Um estudo
mais detalhado pode ser feito por meio de [16, 28].

As penalidade são avaliadas principalmente quanto à equivalência entre soluções do pro-
blema original e do problema penalizado em caráter local e global.

A grosso modo, uma penalidade exata para um problema de minimização P0 é uma função
P (·, c) tal que para uma escolha apropriada do parâmetro de penalização c, a sua minimização
resulta em uma solução de P0. Espera-se também que a escolha do parâmetro possa ser feita
de modo que, por exemplo, essa propriedade seja verdadeira para todo c acima de um certo
limiar c(P0) que dependa do problema dado.

Dada uma penalidade P , a existência de parâmetros c para qualquer problema, em parti-
cular os não convexos, só pode ser obtida se restringirmos a minimização a compactos. Como
vimos no exemplo (2.2), mesmo em casos simples e com restrições convexas podemos ter uma
penalidade que não possua mı́nimos. A única maneira de garantir que existe um parâmetro
de penalização finito é restringindo a minimização a um compacto; o parâmetro garantirá
que mı́nimos espúrios só poderão estar fora deste compacto. Essa restrição pode não ser ne-
cessária para garantir que alguns mı́nimos do problema original sejam mı́nimos do problema
penalizado, mas é essencial para obter o resultado contrário e mais relevante do ponto de vista
das aplicações, ou seja, de que ao resolver-se o problema penalizado recupera-se a solução do
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problema original.

Dado então um compacto D, teremos dois problemas-chave,

min
x∈D∩F

f(x), (P)

onde F é o conjunto viável original, e o problema penalizado

min
x∈D

P (x, c). (Q)

Os conjuntos das soluções locais e globais de cada problema serão denotadas por LP , GP ,
LQ(c) e GQ(c), respectivamente. Podemos apresentar as definições.

Definição 2.4. P (x, c) é dita uma penalidade fracamente exata para o problema P com
relação a D, se existe c̄ tal que GP = GQ(c) para c > c̄.

Em particular, se todas as soluções globais do problema original estiverem em D, podemos
obtê-las simplesmente resolvendo globalmente Q. A fraqueza da definição está exatamente
na necessidade de achar mı́nimos globais, coisa que a maioria dos algoritmos de minimização
irrestrita não tem como garantir na ausência de convexidade. É importante relembrar que
mesmo que f seja convexa, P em geral não será.

Definição 2.5. P (x, c) é dita uma penalidade exata para o problema P com relação a D, se
existe c̄ tal que GP = GQ(c) e LQ(c) ⊂ LP para c > c̄.

Não é necessariamente essencial que a cada solução local de P tenhamos uma correspon-
dente em Q, contanto que ao minimizarmos esse, agora sim localmente, encontremos soluções
locais do nosso problema de interesse P0. Principalmente se levarmos em conta que a equi-
valência das soluções globais ainda é um requisito. Mesmo assim em alguns casos temos
também o seguinte

Definição 2.6. P (x, c) é dita uma penalidade fortemente exata para o problema P com
relação a D, se existe c̄ tal que GP = GQ(c), LQ(c) ⊂ LP e LP ∩ intD ⊂ LQ(c) para c > c̄.

Esse resultado dá a equivalência total de soluções a menos da fronteira do conjunto D.
Há ainda definições que pedem condições para que seqüências de mı́nimos locais de Q não
convirjam para a fronteira de D. Remetemos o leitor interessado às referências já citadas.

Na prática, não se pode determinar facilmente qual o parâmetro de penalização para um
dado problema e dado compacto. Por esse motivo, em geral os algoritmos, mesmo se tratando
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de uma penalidade exata, resolvem aproximadamente o problema penalizado e verificam a
solução, acertando o parâmetro e refazendo a minimização, o que resulta numa seqüência que
convergirá a uma solução. Na prática, entretanto, os algoritmos para penalidade exatas con-
vergem após muito poucas atualizações do parâmetro de penalização e efetivamente resolvem
o problema em poucos passos [27, 14].

2.3 Primeiras Penalidades Exatas Diferenciáveis: Restrições

de Igualdade

Apesar de não ser a primeira penalidade exata a surgir na literatura, pois Fletcher já havia
apresentado um método em 1970 [23, 26, 24], a formulação de Di Pillo e Grippo para problemas
com restrições de igualdade [14, 17] nos ajudará a entender melhor o caminho para se chegar à
extensão de penalidade exata para problemas de desigualdades variacionais que será proposta
no próximo caṕıtulo. Veremos que tanto a versão de Fletcher, quanto a sua revisão por Mukai
e Polak [32, 31], são casos particulares da penalidade proposta pelos italianos.

Para facilitar a notação, iremos inicialmente tratar do problema somente com restrições
de igualdade, ou seja,

min f(x)
s.a h(x) = 0,

(2.9)

em que f : Rn → R e h : Rn → Rm são duas vezes continuamente diferenciáveis. Utilizaremos
também o lagrangiano usual

L(x, λ) = f(x) + λT h(x).

A partir deste lagrangiano temos as conhecidas condições necessária de otimalidade de
primeira ordem [

∇xL(x̄, λ̄)
∇λL(x̄, λ̄)

]
= 0.

Uma estratégia posśıvel para se resolver o problema (2.9) é tentar resolver o problema acima,
repensando-o como um problema de mı́nimos quadrados

min
x,λ

‖∇xL(x, λ)‖2 + ‖h(x)‖2 .

Tal formulação não distingue, por exemplo, entre máximos e mı́nimos de problema original.
Mas é inspirada por ela que Di Pillo e Grippo adicionam ao lagrangiano aumentado clássico
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LA(x;λ) = f(x) + λT h(x) + c ‖h(x)‖2 um termo a mais, penalizando a violação da condição
de primeira ordem na derivada com relação a x:

w(x, λ; c) = wc(x, λ) = f(x) + λT h(x) +
c

2
‖h(x)‖2 +

1
2
‖M(x)∇xL(x, λ)‖2 .

M(·) é uma matriz de ponderação p×n com m ≤ p ≤ n duas vezes diferenciável que é a chave
para a equivalência entre essa e as outras penalidade exatas diferenciáveis.

Para facilitar o trabalho à frente vale a pena explicitar as derivadas parciais de w

∇λwc(x, λ) = h(x) +∇h(x)M(x)T M(x)∇xL(x, λ)

∇xwc(x, λ) = ∇f(x) +∇h(x)T λ + c∇h(x)T h(x)
+∇2

xxL(x, λ)M(x)T M(x)∇xL(x, λ)

+
(∑p

j=1

[
∇mj(x)∇xL(x, λ)eT

j

])
M(x)∇xL(x, λ).

Nas fórmulas acima e daqui em diante ∇h(x) é a matriz cujas linhas são os gradientes das
componentes de h, ej são os versores da base canônica de Rp e mj(x) é a j-ésima linha de M ,
portanto M(x) =

∑p
j=1 ejmj(x). A diferenciabilidade de todas as funções envolvidas implica

na diferenciabilidade dessa penalidade.

A seguir, vamos mostrar alguns resultados iniciais que são caracteŕısticos do que se encontra
na literatura de penalidades exatas diferenciáveis. Inicialmente observamos a relação entre
pontos estacionários de L e wc. Assumiremos para facilitar que M é m × n. No caso geral
p > m podemos trocar a hipótese de não-singularidade de M∇h pela exigência de posto
máximo.

Proposição 2.7. Se (x̄, λ̄) é estacionário de L, também é estacionário de wc, ∀c > 0 e vale
ainda que wc(x̄, λ̄) = f(x̄).

Demonstração. É imediato das fórmulas acima que se ∇xL(x̄, λ̄) = 0 e ∇λL(x̄, λ̄) = h(x̄) = 0,
ambas derivadas parciais de wc se anulam em

(
x̄, λ̄

)
. A igualdade de valores vem direto do

anulamento dos termos na definição de wc.

Vale também um resultado no outro sentido.

Proposição 2.8. Para ∀c > 0, se (x̄, λ̄) é estacionário para wc com M(x̄)∇h(x̄)T não-singular
e h(x̄) = 0, então

(
x̄, λ̄

)
é estacionário para L e wc

(
x̄, λ̄

)
= f(x̄).
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Demonstração. Se
(
x̄, λ̄

)
é estacionário de wc, ∇λwc se anula e substituindo na sua fórmula as

hipóteses temos ∇h(x̄)M(x̄)T M(x̄)∇xL(x̄, λ̄) = 0 =⇒ M(x̄)∇xL(x̄, λ̄) = 0 que, substitúıdo
junto com h(x̄) = 0 em ∇xwc

(
x̄, λ̄

)
= 0 dá ∇xL(x̄, λ̄) = 0. Lembrando novamente que

h(x̄) = 0, temos a tese. Para a igualdade dos valores funcionais basta, como anteriormente,
notar os termos que se anulam na definição de wc.

Outro resultado t́ıpico vai nos livrar da hipótese expĺıcita de viabilidade de x̄ , compensando
com o parâmetro c. Mas para isso teremos de restringir nossa minimização a um compacto.

Proposição 2.9. Seja Ω = X × Λ um compacto de Rn × Rm tal que M(x)∇h(x)T é não-
singular para todo x em X. Então existe c̃ tal que se c ≥ c̃ e

(
x̄, λ̄

)
∈ Ω é estacionário para

wc, então
(
x̄, λ̄

)
é estacionário para L e wc

(
x̄, λ̄

)
= f(x̄).

Demonstração. Igualando a expressão de∇λwc a 0, temos M(x̄)∇xL(x̄, λ̄) = −
[
∇h(x̄)M(x̄)T

]−1
h(x̄).

Definindo agora Q(x) def= −
[
∇h(x)M(x)T

]−1 e aplicando M(x̄) a ∇xwc

(
x̄, λ̄

)
= 0 temos

0 = M∇xL + cM∇hT h + M
(
∇2

xxLMT +
∑
∇mj∇xLeT

j

)
M∇xL

=
[
Q + cM∇hT −M

(
∇2

xxLMT +
∑
∇mj∇xLeT

j

)
Q
]
h.

Nas expressões acima todas as função estão calculadas em x̄ ou (x̄, λ̄). Podemos escrever que[
cA(x̄) + B(x̄, λ̄)

]
h(x̄) = 0 com B cont́ınua em Ω e A não-singular.

Pela desigualdade triangular obtemos, tomando um z qualquer em Rm,

‖[cA(x) + B(x, λ)] z‖ ≥ c ‖A(x)z‖ − ‖B(x, λ)z‖ .

Podemos supor, sem perda de generalidade, que z é um versor, ou seja, tem norma 1. Pela
continuidade de B e pelas compacidades de Ω e da esfera de raio unitário, o problema

max‖B(x, λ)z‖

s.a (x, λ) ∈ Ω (2.10)

‖z‖ = 1,

atinge um máximo finito que chamaremos de α. Temos então que

‖[cA(x) + B(x, λ)] z‖ ≥ c ‖A(x)z‖ − α.

Mas ‖A(x)z‖ é estritamente positiva em X. De fato, se tivéssemos uma seqüência
(
xk, zk

)
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com xk ∈ X e zk na esfera de raio unitário tal que
∥∥A(xk)zk

∥∥→ 0, a compacidade nos daria
uma subseqüência tal que

(
xk, zk

)
→ (x̃, z̃) e pela continuidade de A(·), teŕıamos A(x̃)z̃ = 0

com z̃ 6= 0 o que contrariaria a não-singularidade de A em todo X, absurdo. Portanto ∃ε > 0
tal que ‖A(x)z‖ > ε e basta tomarmos c̃ > α

ε para termos

‖[c̃A(x) + B(x, λ)] z‖ > 0,

para todo (x, λ) em Ω e z versor. Na verdade o resultado também é válido para todo z não
nulo, pois podemos sempre dividir ambos os lados pela sua norma.

Olhando novamente para a equação
[
cA(x̄) + B(x̄, λ̄)

]
h(x̄) = 0, acabamos de garantir que

h(x̄) = 0 e recai-se na proposição anterior.

Esse é o t́ıpico resultado de penalidades exatas diferenciáveis, que pode ser melhorado
para dar equivalência entre mı́nimos do problema inicial e de w, um resultado mais fino do
que a simples equivalência entre pontos estacionários. Porém, tais resultados dependerão
diretamente de operações sobre os valores funcionais que não podem ser feitas no contexto de
desigualdades variacionais e não nos serão úteis no restante do trabalho. O leitor interessado
poderá consultar [14].

2.3.1 Eliminando os multiplicadores

Até agora a função a ser minimizada não é de fato uma penalidade e sim um lagrangiano
aumentado exato pois ele depende também das variáveis duais. Para transformá-la numa
penalidade, vamos remover as variáveis duais através de uma escolha apropriada da matriz M .
Através desse modelo iremos, saindo da formulação de Di Pillo e Grippo, obter a penalidade
original de Fletcher.

As próprias hipóteses das proposições acima já induzem a uma escolha de M que garanta
que M(x)∇h(x)T seja não-singular. Se queremos nos livrar dessa condição da maneira mais
simples, bastaria a igualarmos à matriz identidade. Queremos escolher

M(x) =
[
∇h(x)∇h(x)T

]−1∇h(x).

Convém notar, entretanto, que a matriz entre colchetes só terá inversa, e portanto essa M(x)
só estará bem definida, no caso em que ∇h(x) tem posto máximo, em que dizemos que x é
um ponto regular. Assumiremos aqui que essa hipótese é verdadeira.
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Temos assim

wc(x, λ) = f(x) + λT h(x) +
c

2
‖h(x)‖2 +

1
2
‖M(x)∇f(x) + λ‖2 .

No último termo, é exatamente a identidade que aparece multiplicando λ. A função acima é
quadrática convexa em λ. Ao minimizarmos wc em todo espaço podemos encontrar explici-
tamente o λ correspondente. Conseguimos desacoplar a minimização em cada variável. Para
um x fixo temos que o mı́nimo é encontrado derivando-se com relação a λ e igualando a zero

0 = h(x) + λ + M(x)∇f(x).

Isolando λ, podemos na verdade definir uma função que, para cada x, calcula o λ corres-
pondente para que o mı́nimo seja atingido

λ̂(x) = −h(x)−M(x)∇f(x).

A minimização de wc pode ser feita automaticamente em x e λ, bastando calcular λ̂(x)
diretamente. Substituindo λ̂(·) em wc chegamos a

ŵc(x) = wc(x, λ̂(x)) = f(x) + λ̂(x)T h(x) +
c

2
‖h(x)‖2 +

1
2

∥∥∥M(x)∇f(x) + λ̂(x)
∥∥∥2

= f(x)− ‖h(x)‖2 − (M(x)∇f(x))T h(x) +
c

2
‖h(x)‖2 + ‖h(x)‖2

= f(x)− (M(x)∇f(x))T h(x) +
c

2
‖h(x)‖2 .

Tal escolha de M também nos dá a manutenção da diferenciabilidade. Ela permite o
cálculo da penalidade sem o uso de variáveis extras. A desvantagem é que torna-se necessário
fazer uma inversão de matriz para podermos avaliar a função. Mas tal inversão, dependendo
do método usado para resolver o problema em duas variáveis, já teria de aparecer em outra
etapa do processo.

É importante notar a semelhança dessa função com o próprio lagrangiano aumentado
clássico. Na verdade a substituição

λ(x) = −M(x)∇f(x) (2.11)

nos recupera a forma ŵc(x) = f(x) + λ(x)T h(x) + c
2 ‖h(x)‖2. Vamos explorar um pouco essa

idéia na próxima seção.
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2.3.2 A relação com métodos de multiplicadores

Ao resolver um problema de minimização por um método de lagrangianos aumentados ou
método de multiplicadores, resolvemos iterativamente o problema

min
x

Lk
A(x) = f(x) + λT

k h(x) +
ck

2
‖h(x)‖2

com atualização de λk a cada passo e possivelmente do parâmetro ck também. O grande inte-
resse em tais métodos está no fato de que, com uma atualização adequada de λk, a seqüência{
x̄k
}

de soluções pode convergir a uma solução do problema original mesmo sem ter que le-
var ck a infinito, diferentemente do que ocorre com as penalidades clássicas. É exatamente
dessa idéia que surgem muitos dos métodos de penalidades exatas diferenciáveis. Ao tentar
incorporar a escolha do multiplicador λ diretamente na função, busca-se obter um lagrangi-
ano aumentado que só dependa das variáveis primais e que permita recuperar uma solução do
problema original através de uma única minimização.

Foi essa a idéia de Fletcher e que foi explorada por Mukai e Polak. A escolha de λ foi
novamente motivada pela tentativa de satisfazer as condições necessárias de primeira ordem.
Definiu-se

λ̂(x) = arg min
λ
‖∇xL (x, λ)‖2 .

Mas lembrando que∇xL (x, λ) = ∇f(x)+λT∇h(x), o mı́nimo é o de uma função quadrática
convexa e pode ser encontrado derivando: 0 = ∇h(x)∇h(x)T λ + ∇h(x)∇f(x) e finalmente
λ̂(x) = −

[
∇h(x)∇h(x)T

]−1∇h(x)∇f(x). É a mesma escolha de multiplicador que (2.11),
mostrando a ligação entre os métodos de Di Pillo e Grippo e Mukai e Polak.

Essa estratégia de escolher um bom multiplicador e incorporar sua escolha no lagrangiano
aumentado também pose ser usada para se obter penalidades exatas no caso de restrições de
desigualdades.

2.4 Penalidades Exatas para Desigualdades

A primeira penalidade exata diferenciável para problemas de desigualdades surgiu novamente
com Fletcher, em 1973 [25]. Essa penalidade vinha diretamente de sua formulação anterior
para problemas de igualdade. Ao notar que tudo se passava como se fossem calculados os
multiplicadores reais de uma linearização das restrições, a mesma estratégia foi usada para
problemas de desigualdade, calculando-se os multiplicadores de um problema que fazia uma
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aproximação quadrática da função objetivo e aproximações lineares das restrições. O pro-
blema de minimização não tinha de ser resolvido e era posśıvel calcular os multiplicadores
diretamente, mas tal penalidade tinha problemas de não-diferenciabilidade, o que causava
problemas para muitos algoritmos.

Em 1979, Glad e Polak retomaram as idéias de Fletcher e melhoraram as estimativas
dos multiplicadores para garantir que a diferenciabilidade se desse em todo o espaço [27].
Além disso, no algoritmo presente no mesmo artigo é incorporada uma estratégia semelhante
a de Mukai e Polak para controlar o aumento do parâmetro de penalização. Porém, a es-
tratégia proposta ainda apresenta limitações, como a necessidade de se calcular as segundas
derivadas das restrições para a obtenção dos gradientes da penalidade a cada passo. Ainda,
a convergência só é provada para o caso em que se garante que todos os pontos KKT tem
complementaridade estrita e hessiana do lagrangiano positiva definida.

Outra forma de lidar com desigualdades é uma adaptação do lagrangiano aumentado exato
de Di Pillo e Grippo. As restrições de desigualdade são transformadas em restrições de igual-
dade por meio de variáveis auxiliares, e com uma nova escolha apropriada da matriz de
ponderação M podemos isolar essas variáveis auxiliares na minimização. Isso permite definir,
assim como fizemos com λ̂, uma função que calcule diretamente as variáveis de folga a partir
de x e λ. O problema dessa estratégia é que as variáveis duais não podem mais ser facilmente
retiradas e a função resultante ainda é não-diferenciável em alguns pontos.

Vamos ver brevemente a adaptação feita por Di Pillo e Grippo para que seu lagrangiano
aumentado exato também pudesse cuidar de restrições de desigualdade. Para simplificar a
notação, vamos supor que não há mais restrições de igualdade. Nosso problema é agora

min f(x)
s.a g(x) ≤ 0.

Para resolvermos esse problema com a penalidade anterior, iremos criar variáveis artificiais
novas, z, transformando cada restrição em uma nova, de igualdade. Supondo g : Rn → Rm

vamos substituir nosso problema por

min f̂(x, z) = f(x)
s.a ĥj(x, z) = gj(x) + z2

j = 0 j = 1 . . .m .
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Temos então

wc(x, z, λ) = f̂(x, z) +
m∑

j=1

[
λj(gj(x) + z2

j ) +
c

2
(gj(x) + z2

j )2
]

+
1
2

∥∥∥M̃(x, z)
(
∇x,z f̂(x) +∇x,zĥ(x, z)T λ

)∥∥∥2

Nesse caso, M̃ e ∇ĥ são matrizes m × (n + m). Vamos reescrever o último termo para
facilitar a visualização.

M̃(x, z)
(
∇x,z f̂(x) +∇x,zĥ(x, z)T λ

)
=

M̃(x, z)

([
∇xf̂(x, z)
∇z f̂(x, z)

]
+

[
∇xh̃1(x, z) . . . ∇xh̃m(x, z)
∇zh̃1(x, z) . . . ∇zh̃m(x, z)

]
λ

)
=

[
M̃1(m×n)(x, z) M̃2(m×m)(x, z)

]([ ∇f(x)
0

]
+

[
∇g1(x) . . . ∇gm(x)
z1e1 . . . zmem

]
λ

)
=[

M̃1(x, z)
(
∇f(x) +∇g(x)T λ

)
M̃2(x, z)Zλ

]
.

Na última expressão Z denota a matriz diagonal constrúıda a partir de z. Como pretendemos
isolar as variáveis de folga z, é interessante assumir que M é da forma M̃1(x, z) = M(x) e
M̃2(x, z) = M̂(z). Voltando à penalidade temos

wc(x, z, λ) = f(x) +
m∑

j=1

[
λjgj(x) +

c

2
(gj(x))2

]
+

m∑
j=1

[
(λj + cgj(x)) z2

j +
c

2
z4
j

]
+

1
2

∥∥∥M̃(x, z)
(
∇x,z f̂(x) +∇x,zĥ(x, z)′λ

)∥∥∥2

= f(x) + λT g(x) +
c

2
‖g(x)‖2 +

m∑
j=1

[
(λj + cgj(x)) z2

j +
c

2
z4
j

]

+
1
2

∥∥∥∥∥
[

M̃1(x, z)
(
∇f(x) +∇g(x)T λ

)
M̃2(x, z)Zλ

]∥∥∥∥∥
2

= L(x, λ) +
c

2
‖g(x)‖2 + zT ZT (λ + cg(x)) +

c

2
zT ZT Zz

+
1
2

∥∥∥ M(x)∇xL(x, λ)
∥∥∥2

+
1
2

∥∥∥ M̂(z)Zλ
∥∥∥2

.
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Assumiremos agora também que M̂(z) é diagonal constante, obtendo com isso

∥∥∥ M̂(z)Zλ
∥∥∥2

=
m∑

j=1

m2
jjλ

2
jz

2
j .

Podemos observar que wc é quadrática convexa em z2 e podemos minimizá-la explicitamente
em z. Reescrevendo z2

j = uj temos que cada coordenada deve ser escolhida em

arg min
uj

uj(λj + cgj(x) + m2
jjλ

2
j ) +

c

2
u2

j =

{
−

λj + cgj(x) + m2
jjλ

2
j

c

}
.

A função é uma quadrática convexa e temos de garantir a positividade pois uj = z2
j , então

tomamos o melhor ponto entre o mı́nimo global e o zero, definindo

ûj(x, λ) = max

{
0,−

λj + m2
jjλ

2
j

c
− gj(x)

}
.

Por fim, basta tomar ẑ(x, λ) =
√

û(x, λ) coordenada a coordenada e temos finalmente

min
x,z,λ

wc(x, z, λ) = min
x,λ

wc(x, ẑ(x, λ), λ).

Portanto as variáveis artificiais podem ser removidas da minimização, retornando a um
problema só em x e λ. Como λ aparece na definição de z, não é mais trivial conseguir uma
M(x) que também isole a minimização em λ e chegue novamente a um problema só em x.
Não conhecemos nenhuma penalidade exata que consiga isolar também o λ.

2.4.1 Uma penalidade especial

Como vimos anteriormente, é posśıvel construir penalidades exatas diferenciáveis para pro-
blemas de otimização restrita usando um lagrangiano aumentado e uma função que estime
o multiplicador a partir do ponto primal. Uma estimativa natural para problemas de desi-
gualdade foi sugerida por Glad e Polak, por meio da solução, por mı́nimos quadrados, das
equações que envolvem os multiplicadores nas condições KKT com x fixo

min
λ∈Rm

φγ(λ;x) def= ‖∇xL(x, λ)‖2 + γ2‖G(x)λ‖2, (2.12)
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em que L é o lagrangiano usual, γ > 0 é um parâmetro, e G(x) ∈ Rm×m é a matriz diago-
nal Gii = gi(x). O primeiro termo empurra o multiplicador de tal forma a tornar o ponto
primal um ponto cŕıtico do lagrangiano. O segundo termo tenta garantir as condições de
complementaridade entre os multiplicadores e as restrições. Note que as restrições de de-
sigualdade presentes nas condições KKT não desempenham nenhum papel em (2.12). Sua
validade será garantida por uma penalização da inviabilidade do ponto primal e pela hipótese
que os problemas tratados são regulares.

O problema (2.12) é quadrático em λ e é facilmente resolvido se x for um ponto regular,
ou seja, se os gradientes das componentes de g são linearmente independentes em x. A
seguinte proposição organiza os principais resultados da função multiplicador assim definida.
Abaixo ∇g denota a matriz cujas linhas são os gradientes transpostos das componentes de
g : Rn → Rm, ou seja, ∇g é o jacobiano de g. A hipótese de regularidade, que é a exigência
de que os gradientes das componentes de g sejam linearmente independentes em todo ponto é
comum na literatura e é conhecida como LICQ (Linear Inequality Constraint Qualification).
Para manter a notação mais limpa, omitiremos a dependência em γ da solução, pois este
parâmetro só será importante no momento da implementação.

Proposição 2.10. Seja x ∈ Rn ponto regular de g e defina a matriz N(x) ∈ Rm×m por

N(x)
def
= ∇g(x)∇g(x)T + γ2G(x)2,

com γ > 0. Então,

1. N(x)x é definida positiva;

2. A solução única λ(x) de (2.12) é

λ(x) = −N−1(x)∇g(x)∇f(x);

3. Se (x̄, λ̄) é um par KKT de (NLP) com x̄ regular, λ(x̄) = λ̄.

4. Se existe uma vizinhança de x̄ tal que a regularidade vale em toda a vizinhança, λ(x) é
diferenciável e seu Jacobiano é dado por

∇λ(x) = −N−1(x)

[
∇g(x)∇2

xxL
(
x, λ(x)

)
+

m∑
i=1

ei∇xL
(
x, λ(x)

)T∇2gi(x) + 2γ2Λ(x)G(x)∇g(x)

]
,

onde ei é o i-ésimo elemento da base canônica de Rm e Λ(x) ∈ Rm×m é a matriz diagonal
Λ(x)ii = λ(x)i.
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Demonstração. Definindo I6= = {i | gi(x) 6= 0} e o complementar I0, temos

posto
[
∇g(x) γG(x)

]
= posto

[
∇g0(x) γG0(x) 0
∇g6=(x) 0 γG 6=(x)

]
= m,

pois pela regularidade de x as primeiras linhas são L.I. entre si e γG 6=(x) é diagonal com todos
elementos não nulos. Portanto

N(x) =
[
∇g(x) γG(x)

] [ ∇g(x)T

γG(x)

]

é não-singular e positiva definida.

Temos ∇xL(x, λ) = ∇f(x) +∇g(x)T λ e, portanto, (2.12) fica

min
λ∈Rm

‖∇f(x) +∇g(x)T λ‖2 + γ2‖G(x)λ‖2.

Podemos resolver esse problema explicitamente. A função a minimizar é

(
∇f(x) +∇g(x)T λ

)T (∇f(x) +∇g(x)T λ
)

+ γ2 (G(x)λ)T (G(x)λ) =

λT
[
∇g(x)∇g(x)T + γ2G(x)2

]
λ + 2λT∇g(x)∇f(x) +∇f(x)T∇f(x) =

λT N(x)λ + 2λT∇g(x)∇f(x) +∇f(x)T∇f(x),

um problema quadrático em λ com hessiana N(x). Pela não-singularidade de N(x), o mı́nimo
existe e é único e encontrado igualando a derivada a zero, ou seja, N(x)λ +∇g(x)∇f(x) = 0.
Portanto λ(x) está bem definida.

Se (x̄, λ̄) é par KKT, temos∇xL(x̄, λ̄) = 0 e G(x̄)λ̄ = 0. Portanto, φγ(λ̄; x̄) = ‖∇xL(x̄, λ̄)‖2+
γ2‖G(x̄)λ̄‖2 = 0. Como φγ é uma soma do quadrado de normas, ela é sempre positiva. Assim,
λ̄ é uma solução do problema (2.12) para x = x̄ e, como o mı́nimo é único, λ(x̄) = λ̄.

Para verificar a fórmula do Jacobiano, inicialmente observamos, da definição de λ(·),

∇g(x)∇g(x)T λ(x) + γ2G2(x)λ(x) = −∇g(x)∇f(x),

ou seja,

∇g(x)∇xL(x, λ(x)) + γ2G2(x)λ(x) = 0.
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Fazendo uma expansão termo a termo da primeira matriz temos

m∑
j=1

ej∇gj(x)T∇xL(x, λ(x)) + γ2G2(x)λ(x) = 0,

e agora, diferenciando, obtemos

∑m
j=1

[
ej∇xL(x, λ(x))T∇2gj(x)

]
+∇g(x)

[
∇2

xxL(x, λ(x)) +
[

∂2L(x,λ)
∂x∂λ

]
λ=λ(x)

∇λ(x)
]

+ γ2G2(x)∇λ(x) + 2γ2Λ(x)G(x)∇g(x) = 0.

Lembrando que
[

∂2L(x,λ)
∂x∂λ

]
λ=λ(x)

= ∇g(x)T , abrindo o segundo termo e isolando ∇λ(x) temos

a fórmula do enunciado.

Corolário 2.11. Se vale LICQ, λ(x) é cont́ınua e diferenciável.

Relembrando então a fórmula lagrangiano aumentado clássico para desigualdades,

Lc(x, λ) = f(x) +
1
2c

m∑
i=1

(
max{0, λi + cgi(x)}2 − λ2

i

)
= f(x) + λT g(x) +

c

2
‖g(x)‖2 − 1

2c

m∑
i=1

max{0,−λi − cgi(x)}2,

podemos construir a penalidade wc(·) simplesmente pela substituição direta da estimativa do
multiplicador nessa expressão:

wc(x) def= Lc(x, λ(x)). (2.13)

Calculando seu gradiente, temos

∇wc(x) = ∇f(x) +∇g(x)T λ(x) +∇λ(x)T g(x) + c∇g(x)T g(x)

− 1
c

[
−∇λ(x)T − c∇g(x)T

]
max{0,−λ− cg(x)}

= ∇f(x) +∇g(x)T λ(x) +
(
c∇g(x)T +∇λ(x)T

)
max

{
g(x),−λ(x)

c

}
. (2.14)
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Por fim, podemos fazer a substituição

yc(x) def= max
{

0,−λ(x)
c

− g(x)
}

,

coordenada a coordenada, para simplificar a notação e escrever

wc(x) = f(x) + λ(x)T g(x) +
c

2
‖g(x)‖2 − c

2
‖yc(x)‖2 (2.15)

∇wc(x) = ∇f(x) +∇g(x)T λ(x) +
(
c∇g(x)T +∇λ(x)T

)
(yc(x) + g(x)) (2.16)

Uma outra visão da penalidade

Um modo equivalente de chegar à mesma penalidade é fazer como Di Pillo e Grippo e adicionar
variáveis extras, transformando as restrições de desigualdade em restrições de igualdade e
aplicando o multiplicador no lagrangiano aumentado de igualdades.

O problema fica

min f̂(x, z) = f(x)
s.a ĥj(x, z) = gj(x) + z2

j = 0 j = 1 . . .m.

É importante notar aqui que, como ∇ĥj(x, z) =
(
∇xgj(x)T ,∇zejz

2
j

)T
, quando vale a

LICQ para as restrições g(x), ela também irá valer para as restrições ĥ(x, z).

O lagrangiano aumentado correspondente ao problema acima é

Lc(x, z, λ) = f̂(x, z) + λT (g(x) + Zz) +
c

2
‖g(x) + Zz‖2 ,

e mesmo antes de substituir a estimativa do multiplicador podemos observar que, quando
formos minimizar Lc, a minimização em z pode ser separada, pois Lc é biquadrática convexa
em z. Minimizando com relação a zi encontramos o mı́nimo em z2

i = max
{
0,−gj(x)− 1

cλj

}
.

Substituindo λ(x) e zc(x)2j = max
{
0,−gj(x)− 1

cλ(x)j

}
no lagrangiano, chegamos a

L̂c(x) = f(x) + λ(x)T (g(x) + Zc(x)zc(x)) +
c

2
‖g(x) + Zc(x)zc(x)‖2 .
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Se agora abrirmos o último termo, teremos

L̂c(x) def= f(x) + λ(x)T g(x) +
c

2
‖g(x)‖2 +

c

2
‖Zc(x)zc(x)‖2

+λ(x)T Zc(x)zc(x) + cg(x)T Zc(x)zc(x)

= f(x) + λ(x)T g(x) +
c

2
‖g(x)‖2 +

c

2
‖Zc(x)zc(x)‖2

+(λ(x) + cg(x))T Zc(x)zc(x).

Notamos ainda que, se (λi(x) + cgi(x)) ≥ 0, zc(x)2i = 0 e o produto desses termos se anula.
Já se (λi(x) + cgi(x)) < 0, da definição vem (λi(x) + cgi(x)) = −czc(x)2i e portanto podemos
reescrever a última parcela toda como −c (Zc(x)zc(x))T Zc(x)zc(x), recuperando

L̂c(x) = f(x) + λ(x)T g(x) +
c

2
‖g(x)‖2 − c

2
‖Zc(x)zc(x)‖2 .

Reparando que zc(x)2j é igual o yc(x)j definido anteriormente, temos exatamente (2.15) e
L̂c = wc. Na prática, o que fizemos foi provar a equivalência dos lagrangianos aumentados
para igualdades e desigualdades quando eles estão sendo minimizados, pois em nenhum lugar
a escolha espećıfica do multiplicador foi usada. Vamos reescrever wc nessa forma, pois essa
variante será interessante em algumas deduções:

wc(x) = f(x) + λ(x)T (g(x) + yc(x)) +
c

2
‖g(x) + yc(x)‖2 . (2.17)

Propriedades Interessantes

Vamos elencar aqui alguns resultados de exatidão dessa penalidade. Começaremos com alguns
resultados que falam somente de pontos cŕıticos.

Proposição 2.12. Se (x̄, λ̄) é KKT para o problema original, para todo c > 0, ∇wc(x̄) = 0 e
wc(x̄) = f(x̄).

Demonstração. A condição KKT e a proposição 2.10 nos dá ∇xL(x̄, λ(x̄)) = 0. Também das
condições KKT, g(x) + yc(x) = 0. Substituindo nas expressões de wc (2.17) e de ∇wc (2.16)
temos a tese.

Queremos agora provar o resultado no outro sentido, ou seja, que pontos cŕıticos de w

são pontos KKT. Para isso, precisaremos de dois lemas cujas provas são muito semelhantes
àquelas das proposições 3.5 e 3.4, que veremos mais adiante no contexto de penalidades para
desigualdades variacionais. Por esse motivo, omitimos as demonstrações.
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Lema 2.13. Se x̂ é viável, então existem cx̂ e σx̂ tais que se c¿cx̂, para todo x com ‖x− x̂‖ <

σx̂ a matriz

K(x; c) =
[
∇g(x)∇g(x)T − γ2G(x)2Yc(x) +

1
2c

(
∇g(x)∇λ(x)− γ2G(x)Λ(x)

)]
é não-singular. Além disso se ∇wc(x) = 0, g(x) + yc(x) = 0.

Lema 2.14. Se vale LICQ e ∇wck(xk) = 0 com ck →∞ e xk → x̄, então x̄ é viável.

Como discutido anteriormente, a equivalência contrária à proposição anterior só poderá
ser obtida se nos restringirmos a um compacto.

Teorema 2.15. Seja D um compacto. Se vale LICQ, então existe c̄ tal que para todo c > c̄,
se ∇wc(x̄) = 0 com x̄ ∈ D, então (x̄, λ(x̄)) é par KKT para o problema original.

Demonstração. Suponha por absurdo que a tese seja falsa e não exista tal c̄ finito. Portanto,
podemos tomar seqüências

{
xk
}
⊂ D e

{
ck
}

tais que ∇wck(xk) = 0 , ck → ∞ e o par
(xk, λ(xk)) não é KKT para nenhum k.

Pela compacidade de D, podemos tomar uma subseqüência de xk, que sem perda de
generalidade chamaremos também de xk , que converge para um ponto x̂ ∈ D. Cáımos no
caso do lema 2.14 acima, e x̂ é portanto viável. Pelo lema 2.13 há uma vizinhança V de x̂ e um
limiar cx̂ tais que, se xk ∈ V e ck > cx̂, K(xk, ck) como definido no mesmo lema é não-singular
e g(xk)+yck(xk) = 0. Pela convergência, xk ∈ V para k maior que um certo k1 e ck > cx̂ para
k > k2.

Tomando o maior dos dois, k0 = max {k1, k2}, as hipóteses acima são válidas para todo k

maior que k0. Como yc é, por definição, maior que zero, isso nos dá g(xk) ≤ 0.

Substituindo g(xk) + yck(xk) = 0 em (2.16), vem direto que ∇wck(xk) = 0 implica em
∇xL(xk, λ(xk)) = 0. Multiplicando por ∇g temos

∇g(xk)∇xL(xk, λ(xk)) = ∇g(xk)∇f(xk) +∇g(xk)∇g(xk)T λ(xk)

= −N(xk)λ(xk) +∇g(xk)∇g(xk)T λ(xk)

= −γ2G2(xk)λ(xk).

O que nós dá a condição de complementaridade G(xk)λ(xk) = 0. Se gi(xk) = 0, Temos, pela
definição de yc, e de yc(xk)i = 0 que λi(xk) ≥ 0.
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Teŕıamos então que (xk, λ(xk)) é KKT para todo k > k0, absurdo. Portanto, ∃c̄ finito e
tal que ∀c > c̄, ∇wc(x̄) = 0 dá que (x̄, λ(x̄)) é par KKT.

Podemos passar agora a resultados mais espećıficos, relacionando diretamente os mı́nimos
locais e globais de cada um dos problemas.

Equivalência de Mı́nimos

Seja GP o conjunto dos mı́nimos globais do problema original e Gw(c) o dos mı́nimos globais
de wc, sempre em um compacto D. Temos o seguinte resultado global:

Teorema 2.16. Seja D um compacto em que vale LICQ. Se ∅ 6= GP ⊂ intD, existe c̄ tal que
se c > c̄, Gw(c) = GP .

Demonstração. Vamos começar provando que toda solução global de wc para c suficientemente
grande é também solução global do problema original.

Suponha, por absurdo, que exista seqüência xk ∈ Gw(ck) com xk /∈ GP e ck →∞. Estamos
na mesma situação da seqüência criada na prova do teorema anterior e assim existe k0 tal
que g(xk) + yck(xk) = 0 para k > k0, o que substituindo na fórmula de wc , (2.17), nos dá
wck(xk) = f(xk). Se vale LICQ e x̄ ∈ GP ⊂ intD, existe multiplicador λ̄ associado formando
par KKT e da proposição 2.12 vem f(x̄) = wck(x̄). Juntando esses dois resultados e lembrando
que xk minimiza wck temos

f(x̄) = wck(x̄) ≥ wck(xk) = f(xk).

Mas isso, porém, contraria xk /∈ GP , absurdo. Portanto Gw(c) ⊂ GP para todo c acima de
um limiar c̄. Vejamos agora que para esse limiar também vale que GP ⊂ Gw(c).

Tome x̄ ∈ GP ⊂ intD, mais uma vez usando a proposição 2.12, sabemos que f(x̄) = wc(x̄).
Agora, tome x̃ ∈ Gw(c) ⊂ GP , que sempre existe pois D é compacto. Como x̃ ∈ GP , x̃ é viável
e é também ponto KKT e podemos usar a proposição 2.12 para ver que wc(x̃) = f(x̃). Logo
wc(x̃) = f(x̃) ≥ f(x̄) = wc(x̄) ≥ wc(x̃), de onde conclúımos que x̄ também minimiza wc em
D. Portanto segue que vale o outro lado da inclusão e Gw(c) = GP .

Casos especiais desse teorema incluem a situação em que o conjunto viável original fica
todo contido num compacto ou mesmo o caso em que há um único mı́nimo global, por exemplo
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quando f for estritamente convexa. É interessante também ver que esse resultado nos fornece
ferramentas para obter resultados locais.

Corolário 2.17. Se x̄ é mı́nimo local do problema original tal que existe uma bola B(x̄) com
x̄ ∈ intB(x̄) e tal que x̄ seja o mı́nimo global dentro dessa bola, então existe c̄ tal que se c > c̄,
x̄ é mı́nimo local de wc. Se x̄ é mı́nimo local isolado, então existe c̄ tal que se c > c̄, x̄ é
mı́nimo local isolado de wc.

A seguir, apresentamos o resultado inverso, com condições que garantem que a minimização
irrestrita da penalidade exata wc pode ser usada para recuperar soluções do problema de
minimização original. Esse tipo de resultado nos garante então que podemos usar penalidades
exatas para desenvolver algoritmos para a solução de problemas de minimização.

Teorema 2.18. Seja D um compacto em que vale LICQ. Existe c̄ > 0 tal que, se c > c̄ e x̄ é
mı́nimo local irrestrito de wc e x̄ ∈ D, então x̄ é mı́nimo local do problema original e λ(x̄) é
o multiplicador associado.

Demonstração. Pelo teorema 2.15 temos que para c acima de um certo c̄, um mı́nimo local
irrestrito de wc junto com o respectivo multiplicador (x̄, λ(x̄)) será par KKT. Em particular,
x̄ é viável. Nessa situação, pela proposição 2.12,

wc(x̄) = f(x̄).

E a definição de mı́nimo local diz que f(x̄) ≤ wc(x) para x em uma vizinhança V de x̄.

Suponha agora que x é viável. Se yc(x)i = 0, vem que gi(x)+ λi(x)
c ≥ 0 e conseqüentemente

cgi(x)2 + λi(x)gi(x) ≤ 0. Por outro lado, se yc(x)i > 0, gi(x) + yi(x) = −λi(x)
c e portanto

λi(x)(gi(x) + yc(x)i) +
c

2
(gi(x) + yc(x)i)2 = −(λi(x))2

2c
≤ 0.

Substituindo essa desigualdade na fórmula de wc, (2.17), temos em todos os casos que, para
pontos viáveis, wc(x) ≤ f(x) e portanto temos

f(x̄) ≤ wc(x) ≤ f(x)

em V . Portanto x̄ é mı́nimo local do problema original.

É importante notar que no contexto de desigualdades variacionais não há como obtermos
resultados semelhantes a estes pois não há valores funcionais que possam ser comparados entre
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a penalidade e o problema original. Teremos de achar outra forma de garantir que os pontos
KKT são de fato soluções.



Caṕıtulo 3

Penalidades Exatas para

Desigualdades Variacionais

Nosso objetivo é estender a definição de wc para o contexto das desigualdades variacionais.
Vamos rapidamente revisar alguns conceitos sobre elas na seção 3.1. Para um estudo mais
detalhado, remetemos o leitor a algumas referências [42, 21, 20]. O restante do caṕıtulo
consiste no núcleo de nosso trabalho e os resultados contidos a partir da seção 3.2 são fruto de
nossa pesquisa e são, em geral, originais, a menos do teorema da subseção 3.2.2. A seção 3.2
apresenta a definição de uma penalidade para problemas de desigualdade variacional e prova
resultados de exatidão. A seção 3.3 apresenta resultados mais finos para um caso particular e
importante de desigualdades variacionais: complementaridade não-linear.

3.1 Desigualdades Variacionais

A solução x̄ de um problema de otimização irrestrita na forma

min
x

f(x)

em que f é diferenciável é necessariamente um ponto tal que ∇f(x̄) = 0. Se a função é
convexa, essa condição também é suficiente para que se encontre uma solução, ou seja, podemos
encontrar uma solução do problema inicial se resolvermos o problema de encontrar um zero
do seu gradiente. No caso de um problema com restrições

min
x∈C

f(x),

37
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temos que, teoricamente, tudo se passa como se resolvêssemos um problema irrestrito para
a função f + IC , em que IC é a função indicadora do conjunto restrição, valendo 0 nele e
+∞ fora. Essa função é convexa se e somente se C for um conjunto convexo, em particular
se C = {x — g(x) ≤ 0} com as coordenadas de g convexas. Se f é convexa, a condição
necessária e suficiente para que x̄ seja solução é que x̄ seja um zero do operador subdiferencial
∂(f+IC). Se f é diferenciável e domf é todo o espaço1, temos ∂(f+IC)(x) = ∇f(x)+∂IC(x) =
∇f(x)+NC(x) em que NC é o cone normal ao conjunto C. Usando a definição de cone normal,
podemos simplesmente reescrever o problema 0 ∈ ∇f(x) + NC(x) como o de encontrar x̄ ∈ C

tal que NC (x̄) 3 −∇f (x̄), ou seja,

〈∇f(x̄), y − x̄〉 ≥ 0, ∀y ∈ C. (3.1)

E é fácil reconhecer áı as condições geométricas de primeira ordem de otimalidade de PNL
[34, 35], que valem mesmo no caso em que f é não convexa.

O problema generalizado de desigualdade variacional é exatamente resolver (3.1), substituindo∇f

por um operador genérico F , possivelmente ponto-conjunto. Esse problema tem uma série de
aplicações em áreas como EDPs, engenharia, f́ısica e economia [11, 21].

Nesse trabalho exigiremos que a função presente na desigualdade F : Rn → Rn seja
cont́ınua e a restrição será F ⊂ Rn, um conjunto fechado não-vazio que será descrito na
forma F = {x — g(x) ≤ 0} com gi convexas. O nosso problema de desigualdade variacional
é encontrar x ∈ F tal que

∀y ∈ F , F (x)T (y − x) ≥ 0. (PDV)

Tais hipóteses sobre F e F ainda abrangem muitas aplicações e são as mesmas tomadas,
por exemplo, em [21].

3.1.1 Métodos para resolver Desigualdades Variacionais

Assim como nossa definição da desigualdade variacional foi inspirada numa generalização das
condições de primeira ordem do problema de programação não-linear em que substitúımos
o diferencial de uma função por um operador genérico, o mesmo tipo de substituição pode
ser usada para adaptar métodos de otimização para resolver problemas de desigualdades va-
riacionais. Mencionaremos rapidamente alguns desenvolvimentos posśıveis de métodos, sem
apresentar todos os detalhes. O leitor interessado encontrará bom material de estudo nas

1Na verdade basta que int dom f ⊃ C.
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referências citadas.

Entre os métodos mais estudados estão os métodos de multiplicadores. No caso de pro-
gramação não-linear esses métodos estão intimamente ligados aos métodos proximais, algorit-
mos em que uma forma generalizada de função distância D : Rn × Rn → R̄ é usada para se
resolver iterativamente o problema

xk = arg min
g(x)≤0

f(x) + αkD
(
x;xk−1

)
. (3.2)

O problema acima pode ser bem mais fácil de resolver do que a minimização não regularizada
por D, e para f convexa existem provas da convergência desse método a uma solução do
problema original para uma série de posśıveis restrições g e escolhas de distâncias generalizadas
d. A literatura do assunto é muito extensa e remetemos o leitor inicialmente a [40, 44, 43, 41].

Grande parte do interesse que temos aqui nos métodos proximais está na relação com os
métodos de multiplicadores. Um dos resultados mais importantes é que a aplicação do método
proximal ao problema dual irá gerar, a cada passo, soluções λ̄k que satisfazem a equação

λ̄k = ∇P
(
g
(
x̄k
)

; λ̄k−1
)

, (3.3)

em que x̄ké um ponto primal calculado por um método de multiplicadores. P é a função
convexa conjugada a D

(
·;λk−1

)
+IRn

+
(·) e é também é a função que faz o papel da penalidade

no método de multiplicadores, definindo o problema a ser resolvido a cada passo:

xk = arg min f(x) + ckP
(
g(x); λ̄k−1

)
,

com posterior atualização de λ̄k−1 com (3.3). O caso em que D(λ1, λ2) = 1
2 ‖λ1 − λ2‖2 recupera

o clássico método de Rockafellar [40] e outras escolhas de D bem como uma análise mais
aprofundada desses resultados podem ser observadas em [44].

A grande importância aqui está em notar o papel fundamental que tem a construção de um
problema dual. As prova da convergência do método proximal e da equivalência das soluções
desse com as do método de multiplicadores é que vão trazer a convergência do método de
multiplicadores. Ao se tentar, portanto, desenvolver esse tipo de método para desigualdades
variacionais, torna-se necessário criar uma formulação dual para o problema, escolher uma
classe de funções D, construir um método proximal que convirja e provar a equivalência das
soluções a cada passo com as do método original.

Um primeiro problema é então o de construir um problema dual a uma desigualdade
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variacional. Retomando nosso problema original

0 ∈ F (x) + NF (x),

uma primeira tentativa de criar um problema dual vem de Mosco, ainda em 1972 [30]. No
seu caso o problema tinha a forma 0 ∈ F (x) + ∂f0(x) em que ∂f0 é o subdiferencial de uma
função convexa f0. Sua formulação dual era

0 ∈ −F−1(y) + ∂f∗0 (y),

em que f∗0 é a função convexa conjugada a f0 e a inversa de F é tomada no contexto de
operadores ponto-conjunto F−1(y) = {x — F (x) = y}.

Uma variação mais geral é a de Attouch e Théra [1], já em 1996, considerando somas mais
gerais

ζ ∈ T (x) + S(x),

com dual
0 ∈ T−1(y)− S−1(ζ − y), (3.4)

que é inspirada na dualidade de Fenchel-Rockafellar-Moureau [39]. Essa formulação pode ser
constrúıda notando que x é uma solução do problema primal se e somente se existe y tal que

y ∈ T (x) e ζ − y ∈ S(x),

e por outro lado, dado um y, a existência de um x que resolva as equações acima é equivalente
a y resolver (3.4), em que as inversas são tomadas também como operadores ponto-conjunto.

No caso da desigualdade variacional o problema dual fica

0 ∈ F−1(y)− (NF )−1 (−y). (3.5)

Uma das caracteŕısticas que aparecem aqui é a ausência de uma clara formulação la-
grangiana. Uma forma primal-dual pode ser necessária para se desenvolver alguns tipos de
algoritmos, mas uma formulação que só usa a construção acima já é posśıvel.

Em 1999, usando exatamente esse tipo de substituição, Eckstein e Ferris fizeram uma
extensão de métodos de multiplicadores para problemas de complementaridade não-linear
mistos [18], desigualdades variacionais em que F é uma caixa. De fato, para o problema de

complementaridade em que F = Rn
+, temos que (−I)◦

(
NRn

+

)−1
◦ (−I) = NRn

+
e a formulação
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dual fica
0 ∈ F−1(y) + NRn

+
(y), (3.6)

que é uma desigualdade variacional com mesmo conjunto viável, possivelmente com um ope-
rador ponto-conjunto como objetivo.

Um método proximal (3.2) aplicado ao problema convexo ming(x)≤0 f(x) é equivalente a
resolver iterativamente

0 ∈ ∇f(xk+1) + NC(xk+1) + αk∇D
(
xk+1;xk

)
,

em que C = {x — g(x) ≤ 0}. Substituindo essa forma no problema original (PDV), teremos
a forma

0 ∈ F (xk+1) + NF (xk+1) + αk∇D(xk+1;xk),

em que D é uma distância generalizada como em programação não-linear. Uma aplicação
desse tipo de método à formulação dual (3.6) nos traz

0 ∈ F−1(yk+1) + NRn
+
(yk+1) + αk∇D(yk+1; yk),

e aplicando a transformação de dualidade (3.4) sobre essa equação, com T = F−1 e S =
NRn

+
+ αk∇D(·; yk) = αk

(
NRn

+
+∇D(·; yk)

)
teremos o problema equivalente

0 ∈ F (xk+1)−
(
NRn

+
+∇D(·; yk)

)−1
(− 1

αk
xk+1).

Com algumas condições sobre D, como convexidade estrita com relação a primeira coordenada,
podemos separar a função univalorada

∇P (·, yk) def=
(
NRn

+
+∇D(·; yk)

)−1
,

em que nos valemos de um certo abuso de notação, e escrever como problema equivalente ao
método proximal as recursões

0 = F (xk+1)−∇P (− 1
αk

xk+1; yk)

yk+1 = ∇P (− 1
αk

xk+1; yk),

que é um tipo de método de multiplicadores para desigualdades variacionais.

Estratégias como essa já foram desenvolvidas e transformadas em algoritmos para classes
ainda maiores de restrições do que os problemas de complementaridade. Eckstein e Ferris [18]
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e depois Eckstein e Silva [45] aplicaram métodos como esses a restrições de caixas genéricas
ao conseguir uma boa representação para N−1

F e usando funções de Bregman como a distância
D. Pouco tempo depois Auslender e Teboulle aproveitando-se das idéias de [6, 3] propuseram
uma diferente forma de dualidade e conseguiram uma extensão do conceito de lagrangiano au-
mentado para problemas de desigualdade variacional, assim como a definição de um problema
lagrangiano, ou primal-dual [4, 5]. Esses trabalhos permitiram que eles obtivessem resulta-
dos de convergência para F determinados por desigualdades convexas genéricas, quando as
distâncias D estão na classe das Φ-divergências. Usando regularizações duplas, que combinam
esses tipos de distâncias especiais e a distância quadrática clássica, Eckstein e Silva conseguem
resultados ainda mais gerais [45]. Todas a provas exigem de uma forma ou outra a monoto-
nicidade da função F , embora bons resultados práticos tenham sido obtidos com a aplicação
dos algoritmos mesmo a problemas não monótonos [18, 45].

Os melhores resultados de dualidade de Auslender e Teboulle estão relacionados a uma
rica teoria de dualidade para equações generalizadas desenvolvida por Pennanen [35, 34]. Essa
teoria ataca o problema de forma bastante abstrata e permite uma construção completa de
problemas primal, dual e primal-dual e é a mais geral de todas. Ela assemelha-se a teoria
de dualidade conjugada de programação não-linear e permite uma série de associações entre
os resultados nesse contexto e o das equações generalizadas, em particular as desigualdades
variacionais. Um estudo nessa linha foge do escopo desse trabalho, mas é importante notar
que métodos podem ser obtidos mesmo com substituições simples de ∇f pela função F , como
fizemos acima.

3.2 Estendendo Penalidades Exatas para Desigualdades Vari-

acionais

Seguindo esse avanços, uma forma natural de estender a noção de penalidade exata para
(PDV) é usar o gradiente de wc, substituindo onde necessário o gradiente ∇f pelo operador
F . Se tudo correr bem, teŕıamos só de resolver a equação ∇wc(x) = 0 para encontrar a solução
da desigualdade variacional.

Vamos retomar a fórmula de ∇wc de (2.14) :

∇wc = ∇f(x) +∇g(x)T λ(x) +
(
c∇g(x)T +∇λ(x)T

)
max

{
g(x),−λ(x)

c

}
,

em que
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∇λ(x) = −N−1(x)

[
∇g(x)∇2

xxL
(
x, λ(x)

)
+

m∑
i=1

ei∇xL
(
x, λ(x)

)T∇2gi(x) + 2γ2Λ(x)G(x)∇g(x)

]
,

e N(x) = ∇g(x)∇g(x)T + γ2G(x)2. Para poder usar exatamente estas fórmulas no caso de
desigualdades variacionais, teremos de substituir ∇f por F em ∇wc e também nos lagran-
gianos. Escreveremos, com um abuso de notação, ∇xL

(
x, λ(x)

) def= F (x) + λ(x)T∇g(x) e

∇2
xxL

(
x, λ(x)

) def= ∇F (x) + λ(x)T
∑m

i=1 ei∇2gi(x), em que ∇F entrou no lugar de ∇2f , a
hessiana de f .

Como fica claro, esse gradiente de wc seria muito complicado e trabalhoso de se calcular,
pois nele aparece o Jacobiano de λ(·), que depende da Hessiana das restrições e do gradiente
do operador F , que podem ser dif́ıceis de obter. Um método para resolver ∇wc(x) = 0
necessitaria, provavelmente, de informações de ordem ainda mais alta, o que limitaria bastante
as possibilidades de uso desse método para resolver desigualdades variacionais.

Apesar das dificuldades em operar com o jacobiano de λ(·) e do custo computacional de
calculá-lo em um algoritmo, observando as provas dos resultados para a penalidade em PNL,
podemos notar que a fórmula de ∇λ nunca é usada diretamente e, mais, em nenhum resultado
o termo que envolve ∇λ nos pareceu essencial para obter a demonstração, sendo muitas vezes
assintoticamente despreźıvel. Por mais que essa constatação seja válida apenas para as provas
e não para os resultados algoŕıtmicos da penalidade, uma idéia natural então é simplesmente se
livrar desse termo e tentar provar os resultados para uma penalidade nova, que possivelmente
terá as mesmas propriedades de convergência e com as vantagens computacionais que a omissão
do termo de ∇λ traz.

Ficamos então com

Wc(x) def= F (x) +∇g(x)T λ(x) + c∇g(x)T max
{
g(x),−λ(x)/c

}
.

De fato, nas provas de nossos resultados, a ausência do termo de ∇λ não trouxe qualquer
dificuldade. Antes de passarmos aos resultados propriamente ditos, vejamos uma outra forma
de chegar a essa mesma penalidade partindo de uma outra estratégia, com maior respaldo
teórico.
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3.2.1 O Lagrangiano Aumentado de Desigualdades Variacionais

Para driblar a dificuldade de calcular a penalidade adaptada de PNL, enfrentaremos o pro-
blema de outra maneira. Usaremos a mesma estratégia de aplicar uma estimativa do mul-
tiplicador ao lagrangiano aumentado, mas partindo do lagrangiano aumentado clássico para
desigualdades variacionais, que é o gradiente de Lc(·, ·) com relação à primeira variável [4].

Colocamos a mesma estimativa do multiplicador usada em PNL, λ(·),

λ(x) def= −N−1(x)∇g(x)F (x), (3.7)

Wc(x) def= ∇xLc(x, λ)|(x,λ(x)) (3.8)

=F (x) +∇g(x)T λ(x) + c∇g(x)T g(x) + c∇g(x)T max
{
0,−λ(x)/c− g(x)

}
(3.9)

=F (x) +∇g(x)T λ(x) + c∇g(x)T max
{
g(x),−λ(x)/c

}
. (3.10)

que é mesma função que obtemos ao remover os termos de ∇λ da penalidade de PNL.

Antes de provar as propriedades de exatidão de Wc, é importante destacar alguns fatos.
Antes de mais nada, por partir da derivada de Lc somente com relação a x, Wc não é o gradiente
de wc e portanto seus zeros não estão claramente relacionados a soluções de um problema de
otimização irrestrita. Nesse sentido essa abordagem para criação de uma penalidade exata
difere das usualmente encontradas na literatura. A sua grande vantagem é não depender das
segundas derivadas de nenhum dos operadores envolvidos.

Outro detalhe que deve ser destacado são as propriedades de diferenciabilidade de Wc.
A função max na fórmula irá torná-la não-diferenciável. Essa caracteŕıstica é herdada dire-
tamente do lagrangiano aumentado clássico que foi usado para gerá-la. Mesmo assim, ela
é semi-suave e seus zeros podem ainda ser encontrados por extensões do método de Newton
[37, 38]. Nesse sentido, Wc pode ser visto como uma variação das funções NCP, como a própria
função max ou a função de Fischer-Burmeister [22], só que incorporando informação dual por
meio das estimativas do multiplicador.

3.2.2 O sistema KKT de Desigualdades Variacionais

Nas seções a seguir mostraremos a relação entre os zeros de Wc para c suficientemente grande
e o sistema KKT associado ao (PDV).
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Definição 3.1. O sistema Karush-Kuhn-Tucker (KKT) associado ao (PDV) é

F (x) +∇g(x)T λ = 0 (Zero)

g(x) ≤ 0, (ViabilidadePrimal)

λ ≥ 0, (ViabilidadeDual)

∀i = 1, . . . ,m, λigi(x) = 0. (Complementariedade)

Um par (x, λ) ∈ Rn×m que satisfaça a todas essas equações é chamado de par KKT. A variável
primal, x é chamada de ponto KKT.

Precisamos verificar que de fato podemos chamar esse conjunto de equações de um sis-
tema KKT, ou seja, precisamos provar que assim como em otimização, resolver o sistema é
equivalente a resolver a desigualdade variacional original. Em PNL, a convexidade da função
objetivo e das restrições garante que uma solução do sistema KKT é solução do problema ori-
ginal, e se as restrições satisfizerem uma condição de qualificação como a LICQ ou a condição
de Slater, temos que toda solução possui multiplicador associado e é também ponto KKT.

Pela estrutura do lagrangiano aumentado em desigualdades variacionais, basta exigir a
convexidade das restrições, sem que tenham de ser feitas hipóteses de monotonicidade sobre
F .

Teorema 3.2. O sistema KKT acima definido é equivalente ao problema (PDV) quando o
conjunto F for definido por desigualdades convexas e satisfizer uma condição de qualificação.

Demonstração. Considere que F = {x — g(x) ≤ 0}. Para encontrar a equivalência de soluções,
é útil considerar o seguinte problema de minimização em y com parâmetro x̄,

min
y

F (x̄)T (y − x̄)

s.a g(y) ≤ 0. (Paux)
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O sistema KKT, ainda em PNL, de (Paux) é

F (x̄) +∇g(y)T λ = 0,

g(y) ≤ 0,

λ ≥ 0,

∀i = 1, . . . ,m, λigi(y) = 0.

e basta que as coordenadas de g sejam convexas e que satisfaçam uma condição de qualificação
para que esse sistema e (Paux) sejam equivalentes, pois a função objetivo é linear.

Mas se x̃ é a solução de um problema de desigualdade variacional, por definição F (x̃)T (y − x̃) ≥
0 para todo y ∈ F e F (x̃)T (x̃− x̃) = 0, portanto x̃ é solução de (Paux) com parâmetro x̃ e
também do seu sistema KKT.

Seja agora um par
(
x̂, λ̂

)
que resolve o sistema KKT proposto para desigualdade variaci-

onais. Ele claramente resolve o sistema KKT de (Paux), com x̄ = x̂, λ = λ̂ e y = x̂. Portanto
x̂ é solução do (Paux) com parâmetro x̂, ou seja,

g(x̂) ≤ 0 e

∀y ∈ F , F (x̂)T (y − x̂) ≥ F (x̂)T (x̂− x̂) = 0,

que é a condição para resolver a desigualdade variacional.

Conclúımos então que qualquer dos dois problemas, (PDV) ou o sistema KKT proposto
têm exatamente as mesmas soluções.

3.2.3 Exatidão da Penalidade

Vamos apresentar nessa seção os resultados de exatidão de Wc. Assumiremos daqui em diante
que F = {x — g(x) ≤ 0} e vale a LICQ em todo Rn, de modo que λ(·) e portanto Wc(·)
estão definidas em todo lugar, o que também é uma das condições que garante a equivalência
entre a desigualdade variacional e o sistema KKT acima. Começaremos mostrando que essa
penalidade tem zeros nas soluções do problema original.

Proposição 3.3. Seja (x, λ) um par KKT. Então ∀c > 0, 0 = Wc(x).
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Demonstração. A partir da LICQ, a proposição 2.10 garante que λ = λ(x), temos então

Wc(x) = F (x) +∇g(x)T λ(x) + c∇g(x)T max
{
g(x),−λ(x)/c

}
= 0 + c∇g(x)T max

{
g(x),−λ(x)/c

}
pela condição do zero de KKT. Mas pela condição de viabilidade primal vem que g(x) ≤ 0, e
pela viabilidade dual e da positividade de c vem que −λ(x)

c ≤ 0. Da condição de complemen-
taridade vem que, coordenada a coordenada, sempre um dos dois termos entre gi(x) e λi(x)
se anula, ou seja, max

{
g(x),−λ(x)/c

}
= 0 e portanto temos que Wc(x) se anula.

Seguiremos aqui as mesmas idéias utilizadas em PNL. Vejamos mais algumas propriedades
de Wc.

Proposição 3.4. Sejam {xk} ⊂ Rn e {ck} ⊂ R+ seqüências tais que xk → x̄, ck → +∞. Se
0 = Wck

(xk), temos x̄ ∈ F .

Demonstração. Temos da definição,

0 = Wck
(xk) = F (xk) +∇g(xk)T λ(xk) + ck∇g(xk)T max

{
g(xk),−λ(xk)/ck

}
.

O corolário 2.11 garante que λ(·) é cont́ınuo. Como assumimos desde o ińıcio que F é cont́ınua
e g é continuamente diferenciável, podemos dividir a equação acima por ck e em seguida tomar
os limites, anulando os dois primeiros termos:

0 =
m∑

i=1

max
{
gi(x̄), 0

}
∇gi(x̄).

Pela própria definição da LICQ temos que todas as constantes multiplicando os gradientes
das componentes de g devem ser nulas para que uma combinação linear das mesmas se anule.
Portanto max

{
gi(x̄), 0

}
= 0 para todo i = 1, . . . ,m. Conseqüentemente, g(x̄) ≤ 0 e x̄ é

viável.

Proposição 3.5. Seja x̄ ∈ F . Então existem cx̄, δx̄ > 0 tais que se valem ‖x− x̄‖ ≤ δx̄, c > cx̄

e 0 ∈ Wc(x), então
(
x, λ(x)

)
é um par KKT do problema (PDV).

Demonstração. Vamos simplificar nossa notação usando

yc(x) def= max
{

0,−λ(x)
c

− g(x)
}

.
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Mais uma vez, letras maiúsculas serão usadas para representar matrizes diagonais compostas
a partir de um vetor. Por exemplo, Yc(x) é a matriz diagonal com as componentes de yc(x)
na diagonal.

Da definição temos que se yc(x)i 6= 0, yc(x)i = −λi(x)/c−gi(x) e λi(x) = −c(yc(x)i+gi(x)).
Portanto

Yc(x)λ(x) = −cYc(x)
(
g(x) + yc(x)

)
.

Temos então,

∇g(x)∇xL
(
x, λ(x)

)
= ∇g(x)F (x) +∇g(x)∇g(x)T λ(x)

= −N(x)λ(x) +∇g(x)∇g(x)T λ(x)

= −γ2G(x)2λ(x) (3.11)

= −γ2G(x)
(
G(x) + Yc(x)

)
λ(x) + γ2G(x)Yc(x)λ(x)

= −γ2G(x)Λ(x)
(
g(x) + yc(x)

)
+ γ2G(x)Yc(x)λ(x).

Combinando esse último termo com a equação anterior segue que

1
c
∇g(x)∇xL

(
x, λ(x)

)
= −γ2G(x)

(
1
c
Λ(x) + Yc(x)

)(
g(x) + yc(x)

)
.

E, da definição de Wc, temos

1
c
∇g(x)Wc(x) =

1
c
∇g(x)∇xL

(
x, λ(x)

)
+∇g(x)∇g(x)T

(
g(x) + yc(x)

)
(3.12)

= K(x, c)
(
g(x) + yc(x)

)
, (3.13)

em que definimos K(x, c) def= (∇g(x)∇g(x)T − γ2G(x)Yc(x))− 1
cγ

2G(x)Λ(x).

Como x̄ é viável por hipótese, se x → x̄ e c → +∞ então, pela continuidade de g(·) e λ(·),
vem que yc(x) → −g(x̄) e portanto, da continuidade K em x e c, temos que K(x, c) → N(x̄).
Como N(x̄) é não-singular por causa da LICQ, a continuidade garante que existem cx̄, δx̄ > 0
tais que se ‖x− x̄‖ ≤ δx̄, c > cx̄ então K(x, c) também é não-singular.

Sejam x, c nessas condições, ou seja, ‖x − x̄‖ ≤ δx̄, c > cx̄ e suponha que 0 ∈ Wc(x).
Então, (3.13) e a não-singularidade de K(x, c) implicam que g(x) + yc(x) = 0. Retornando
este resultado em (3.12) e usando novamente a LICQ temos que ∇xL

(
x, λ(x)

)
= 0, a condição
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zero de KKT. Finalmente, g(x) + yc(x) = 0 é o mesmo que dizer

max
{
g(x),−λ(x)/c

}
= 0 =⇒

g(x) ≤ 0, λ(x) ≥ 0,

viabilidades primal e dual. Para terminar, voltando à passagem (3.11) e usando a condição zero
já estabelecida, temos a complementaridade, confirmando que (x, λ(x))é um par KKT.

Essa prova é muito semelhante à usada por Di Pillo e Grippo em seus artigos para PNL,
sem as dificuldades associadas à necessidade de operar sobre as derivadas de λ(x).

Podemos unir os dois resultados anteriores para formular o seguinte teorema.

Teorema 3.6. Assuma que vale a LICQ em todo Rn, de modo que λ(·) e Wc(·) estão definidas
em todo lugar. Sejam {xk} ∈ Rn e {ck} ∈ R seqüências tais que 0 = Wck

(xk), ck → +∞, e
{xk} é limitado. Então existe um ı́ndice finito K tal que

(
xK , λ(xK)

)
é uma solução KKT

associada ao (PDV) para todo k > K.

Demonstração. Suponha por contradição que podemos extrair uma subseqüência {xkj} de
pontos que não são KKT. Como {xk} é limitada, podemos supor sem perda de generalidade
que {xkj} converge para um certo x̄ ∈ Rn. Usando a proposição 3.4, conclúımos que x̄ é
viável. Podemos então aplicar a proposição 3.5. Das hipóteses, temos que existe K finito tal
que ‖xk − x̄‖ ≤ δx̄ e ck > cx̄ , para todo k > K, garantindo que (xk, λ(xk)) é solução , o que
é uma contradição.

Corolário 3.7. Assuma que vale a LICQ em todo Rn, então temos λ(·) e Wc(·) definidas em
todo lugar. Suponha que existe c̃ ∈ R tal que o conjunto {x | 0 ∈ Wc(x), c > c̃} é limitado.
Então existe c̄ > 0 tal que se 0 ∈ Wc(x) e c > c̄,

(
x, λ(x)

)
é um par KKT associado a (PDV).

Demonstração. Suponha por absurdo que a tese é falsa. Então existe seqüência ck → +∞ e
uma seqüência limitada {xk} ⊂ Rn tal que 0 = Wck

(xk), e tal que
(
xk, λ(xk)

)
não é solução

KKT. Sem perda de generalidade, trocamos {xk} por uma subseqüência dela que converge
para um x̄. Mas pelo teorema 3.6 isso não é posśıvel, pois ele garantiria que para um K finito,(
xK , λ(xK)

)
é par KKT.
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3.3 Um Caso Especial: Complementaridade Não-Linear

Nesta seção vamos obter resultados mais precisos com a penalidade exata proposta, escrevendo
explicitamente sua fórmula para o problema de complementaridade não-linear:

F (x) ≥ 0, x ≥ 0, F (x)T x = 0. (NCP)

Vamos primeiramente provar que (NCP) é uma Desigualdade Variacional em que F = Rn
+.

Temos, para qualquer solução x̄ de (NCP) , que

F (x̄)T (y − x̄) = F (x̄)T y − F (x̄)T x̄ = F (x̄)T y.

Se y ≥ 0, como F (x̄) ≥ 0, F (x̄)T y ≥ 0. Então,

F (x̄)T (y − x̄) ≥ 0, ∀y ∈ Rn
+.

Ou seja, x̄ resolve a desigualdade variacional definida a partir de F e com conjunto viável Rn
+.

Por outro lado se x̄ resolve o problema de desigualdade variacional

x ∈ Rn
+ t.q. F (x)T (y − x) ≥ 0, ∀y ∈ Rn

+, (3.14)

temos que x̄ ≥ 0 e tomando y = 0 vem de F (x̄)T y ≥ F (x̄)T x̄ que

α
def= F (x̄)T x̄ ≤ 0. (3.15)

Se existisse i tal que Fi(x̄) < 0, podeŕıamos tomar y com a i-ésima coordenada de valor α−1
Fi(x̄) ,

que é positivo, e as outras nulas e teŕıamos y ∈ Rn
+ e F (x̄)T y = α−1 < α = F (x̄)T x̄, absurdo.

Portanto F (x̄) ≥ 0 e F (x̄)T x̄ ≥ 0, o que nos dá, em conjunto com (3.15), F (x̄)T x̄ = 0, a
condição de complementaridade. Lembrando que x̄ ≥ 0, acabamos de mostrar que de fato
(NCP) é equivalente a (3.14).

É essa última formulação que usaremos para resolver o problema, aplicando nossos re-
sultados anteriores. Em particular temos que g(x) = −x e a LICQ vale em todo domı́nio.
Escrevendo explicitamente cada termo para cálculo da estimativa do multiplicador, obtemos:
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g(x) = −x =⇒ ∇g(x) = −I

N(x) =
[
∇g(x) γG(x)

] [ ∇g(x)
γG(x)

]
= I + γ2X2

λi(x) =
(
−N−1(x)∇g(x)F (x)

)
i
= F (x)i

1+γ2x2
i

Substituindo na fórmula da penalidade Wc, temos:

Wc(x) = F (x) +∇g(x)T λ(x) + c∇g(x)T max
{
g(x),−λ(x)/c

}
=

F (x)− λ(x)−max
{
− cx,−λ(x)

}
=

F (x)− λ(x) + min {cx, λ(x)} =
min {F (x)− λ(x) + cx, F (x)} .

E colocando F em evidência no primeiro termo, chegamos a

Wc(x)i = min
{

γ2x2
i

1 + γ2x2
i

F (x)i + cxi, F (x)i

}
, i = 1, . . . , n. (3.16)

No caso de complementaridade, Wc se reduziu a uma forma mais simples, um mı́nimo
coordenada a coordenada entre F e uma regularização sua com termo linear em x. Essa
forma simplificada nos permite formular uma hipótese razoável que garante a limitação do
conjunto de zeros de Wc(·) para c grande o suficiente, o que tornará posśıvel usar o último
resultado da seção anterior.

Teorema 3.8. Suponha que vale uma das seguintes propriedades:

1. Existem ρ > 0 e M tais que F (x)T x ≥ M para todo x com ‖x‖ > ρ.

2. F é monótono e (NCP) tem solução.

Então existe c̄ > 0 tal que Wc(·) é exato para todo c > c̄, ou seja, suas soluções são soluções
do (NCP).

Demonstração. Suponha por absurdo que o resultado é falso. Então existe uma seqüência
ck → +∞, e uma seqüência {xk} tais que Wck

(xk) = 0 e xk não é uma solução de (NCP) . O
teorema 3.6 garante que ‖xk‖ → +∞. E a proposição 3.5, mostra que xk nunca é viável.

Para cada xk podemos analisar Wck
(xk) coordenada a coordenada, seguindo a expressão

(3.16) e lembrando que todas elas devem se anular. Há três possibilidades:

1. Se xk
i > 0, então F (xk)i = 0.
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Note que (3.16) implica F (xk)i ≥ Wck
(xk)i = 0. Se F (xk)i > 0, Wck

(xk)i seria o mı́nimo
de dois números estritamente positivos, o que contradiz o fato de ele ser nulo, portanto
F (xk)i = 0.

2. Se xk
i = 0, então F (xk)i ≥ 0.

Segue diretamente de Wck
(xk)i = 0 que min{0, F (xk)i} = 0. Isso é equivalente a

F (xk)i ≥ 0.

3. Se xk
i < 0, então F (xk)i = −ck

1+γ2(xk
i )2

γ2xk
i

.

Em primeiro lugar, se tivéssemos F (xk)i ≤ 0, o primeiro termo do mı́nimo seria estrita-
mente negativo e Wck

(xk)i seria o mı́nimo entre um número negativo e outro estritamente
negativo, o que contradiria o fato de Wck

(xk)i = 0. Portanto F (xk)i > 0 e o mı́nimo
que define Wck

(xk)i = 0 tem de ser atingido no primeiro termo, o que nos leva a

0 =
γ2(xk

i )
2

1 + γ2(xk
i )2

F (xk)i + ckx
k
i ,

que nos dá a fórmula acima.

Uma consequência de só termos essas três possibilidades é que sempre F (xk) ≥ 0.

Consideremos agora que existem ρ > 0 e M tais que F (x)T x ≥ M para ‖x‖ > ρ. As
possibilidades acima nos mostram que nos dois primeiros casos ou xk

i ou F (xk)i se anulam.
Usando a fórmula de F que aparece no terceiro caso, nós acabamos de provar que

F (xk)T xk =
∑

i

xk
i F (xk)i =

∑
xk

i <0

−ck
1 + γ2(xk

i )
2

γ2
(3.17)

→ −∞, [lembrando que xk não é viável]

e chegamos a uma contradição com nossa hipótese da limitação por M .

Para terminar, consideremos o caso em que F é monótona e em que (NCP) tem uma
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solução x̄. Temos

0 ≤
(
F (xk)− F (x̄)

)T (
xk − x̄

)
= F (xk)T xk − F (xk)T x̄− F (x̄)T xk + F (x̄)T x̄

≤ F (xk)T xk − F (x̄)T xk [F (xk) ≥ 0, x̄ ≥ 0 e F (x̄)T x̄ = 0]

=
∑
xk

i <0

[
−ck

1 + γ2(xk
i )

2

γ2

]
−

n∑
i=1

F (x̄)ix
k
i [Eq.(3.17)]

≤
∑
xk

i <0

[
−ck

1 + γ2(xk
i )

2

γ2
− F (x̄)ix

k
i

]
[F (x̄) ≥ 0]

=
∑
xk

i <0

−ck − γ2xk
i (ckx

k
i + F (x̄)i)

γ2
.

Suponha que existe um xk tal que para todo ı́ndice i com xk
i < 0 temos ckx

k
i + F (x̄)i ≤ 0, e

portanto
xk

i < 0 =⇒ −γ2xk
i (ckx

k
i + F (x̄)i) ≤ 0.

Nesse caso, a última soma acima seria estritamente menor do que 0, e chegamos a uma
contradição.

Lembrando que xk é sempre inviável, sempre possui alguma coordenada negativa, e do
absurdo acima vem que, para pelo menos uma dessas coordenadas i com xk

i < 0, vale que
ckx

k
i + F (x̄)i > 0 e podemos escrever

0 ≤
∑
xk

i <0

−ck − γ2xk
i (ckx

k
i + F (x̄)i)

γ2

≤
∑

xk
i <0, ckxk

i +F (x̄)i>0

−ck − γ2xk
i (ckx

k
i + F (x̄)i)

γ2

≤
∑

xk
i <0, ckxk

i +F (x̄)i>0

−ck − γ2xk
i F (x̄)i

γ2
[−ck

(
xk

i

)2
< 0]

≤
∑

xk
i <0, ckxk

i +F (x̄)i>0

−ck + γ2F (x̄)2i /ck

γ2
[ckx

k
i + F (x̄)i > 0]

→ −∞,

uma clara contradição.
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Garantimos em ambos os casos que uma seqüência
{
xk
}

que não contém solução não
existe.

A hipótese de coercividade, a primeira do teorema acima, pedindo que xT F (x) seja limi-
tado inferiormente fora de uma bola, não é tão artificial e restritiva quanto pode parecer de
ińıcio. Uma das condições necessárias mais comuns para existência de soluções de equações
generalizadas, como é o caso das desigualdades variacionais, pede que xT F (x) ≥ 0 para x fora
de uma bola, ou seja, uma condição mais forte do que a nossa [42].

Em particular, nossa condição vale para funções fracamente coercivas:

Proposição 3.9. Se 0 ∈ dom F e F é fracamente coerciva, ou seja, para todo y ∈ dom F ,

lim inf
‖x‖→∞

F (x)T (x− y)
‖x‖

> 0,

então ∃ρ > 0 tal que F (x)T x ≥ 0 por ‖x‖ > ρ, isto é, a hipótese 1 do teorema 3.8 é válida
com M = 0.

Demonstração. Como 0 ∈ dom F ,

lim inf
‖x‖→∞

F (x)T x

‖x‖
> 0,

e então ∃ε > 0 tal que

lim inf
‖x‖→∞

F (x)T x

‖x‖
≥ 2ε.

Pela definição do lim inf, isso implica que existe ρ > 0 tal que se ‖x‖ ≥ ρ, F (x)T x
‖x‖ ≥ ε. Essa

última inequação claramente implica que F (x)T x é positivo para ‖x‖ ≥ ρ, e posso tomar
M = 0 na hipótese 1 do teorema 3.8.



Caṕıtulo 4

Conclusão

Nessa dissertação, apresentamos uma revisão de conceitos de penalidades exatas para oti-
mização e sua extensão para desigualdades variacionais. Em particular, mostramos como aco-
plar a estimativa de multiplicadores sugeridas por Glad e Polak [27] ao lagrangiano aumentado
clássico para desigualdades variacionais sugerido por Auslender e Teboulle [2]. Obtivemos as-
sim uma penalidade exata para (PDV). Os resultados mais finos de exatidão foram obtidos
no caso de problemas de complementaridade não-linear, em que provamos que a penalidade é
exata sempre que a função F for monótona ou tiver propriedades razoáveis de coercividade.

Vale destacar que a penalidade exata sugerida não é obtida a partir da simples substituição
do gradiente da função objetivo por uma função F no gradiente da penalidade de otimização
wc. Com isso, evitamos que a fórmula da penalidade dependa do jacobiano da estimativa do
multiplicador. Isso tem a conseqüência importante de criar uma fórmula que não envolve as
hessianas das restrições nem o jacobiano de F . Esse fato pode ser relevante em implementações
do método proposto, uma vez que as equações que devem ser resolvidas não envolvem termos
de segunda ordem. Mesmo no caso de programação não-linear, ou seja, ao aplicarmos a
penalidade exata desenvolvida em nosso trabalho para a resolução de problemas de otimização,
os problemas a serem resolvidos são intrinsicamente mais simples do que aqueles sugeridos pela
penalidade de Di Pillo e Grippo [15].

Esses primeiros resultados abrem então várias frentes naturais de pesquisa, entre as quais
destacamos:

1. A busca por resultados de exatidão mais finos, como aqueles obtidos para o caso de com-
plementaridade não-linear, para restrições baseadas em desigualdades convexas gerais.
Por exemplo, quais as hipóteses de coercividade que devem ser satisfeitas para garantir
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que o conjunto de zeros de Wc(x) seja limitado para c suficientemente grande? Acredi-
tamos que esse resultado é válido se o conjunto de soluções da desigualdade variacional
for limitado. Mas, infelizmente, não conseguimos ainda demonstrar tal fato.

2. Analisar a possibilidade de se obter penalidades exatas baseadas em outros lagrangianos
aumentados, como o lagrangiano aumentado cúbico sugerido por Eckstein e Ferris [18].

3. Seria muito importante procurar boas implementações de algoritmos para a resolução
de desigualdades variacionais baseados em nossa penalidade. Para isso será necessário
adaptar as estratégias de atualização do parâmetro c desenvolvidas por Mukai, Glad e
Polak [31, 27]. Note que aqui será também fundamental explorar a semi-suavidade da
penalidade proposta, para que seja posśıvel a aplicação de métodos de Newton genera-
lizados. Aspectos de regularidade da penalidade também terão que ser estudados. O
ińıcio desse estudo é feito no apêndice a seguir.

4. Por fim, como sugerido acima, seria interessante analisar o caso particular de pro-
gramação não-linear, para ver se, de fato, a penalidade sugerida pode substituir as
penalidades exatas de Di Pillo e Grippo na implementação de métodos numéricos.



Apêndice A

Métodos Numéricos

Os resultados que apresentamos nesse apêndice foram desenvolvidos posteriormente à escrita
inicial da dissertação e foram incorporados à versão final por sugestão da banca examinadora.
O formato é menos didático do que os outros caṕıtulos da dissertação e assemelha-se mais à
fluência de um artigo.

A.1 Reformulações NCP

Vamos retomar a nossa penalidade exata para o problema de complementaridade:

Wc(x)i = min
{

γ2x2
i

1 + γ2x2
i

F (x)i + cxi, F (x)i

}
, i = 1, . . . , n. (A.1)

Sabemos, dos resultados do final da seção 3.3, que com algumas hipóteses sobre F e c podemos
obter uma solução do problema de complementaridade não linear resolvendo a equação

0 = Wc(x). (A.2)

Observando a fórmula da penalidade, vemos que ela se baseia na função mı́nimo. Já, se
resolvermos o problema

0 = min {F (x), x} , (A.3)

encontraremos um ponto que satisfaz F (x) ≥ 0, x ≥ 0 e para todo coordenada i pelo menos
um entre Fi(x) e xi se anula. Ou seja, os zeros de M(x) def= min {F (x), x} também são zeros
do problema de complementaridade.
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Podeŕıamos resolver o (NCP) resolvendo (A.3) ao invés do (A.2), que parece mais simples.
Que vantagem pode haver em usar Wc?

Como Wc foi constrúıda a partir da escolha de um multiplicador de Lagrange que resolve,
da melhor maneira posśıvel, as condições KKT do problema de complementaridade, o cálculo
de Wc incorpora essa informação dual, o que pode gerar uma solução mais rapidamente.
Verificaremos na seção A.3 o quanto essa estratégia é realmente útil.

Funções como M(x) ou Wc(x), que quando zeradas encontram soluções do problema de
complementaridade, são chamadas de funções NCP. Outra função NCP muito importante é
a função de Fischer-Burmeister [22]

F(x) def= F (x) + x +
√

F 2(x) + x2.

Uma das qualidades de F(x) é que ela é não-diferenciável apenas na origem, ao contrário de
M(x), que é não-diferenciável em todo o conjunto em que F (x) = x.

Apesar de todas as reformulações NCP conhecidas serem não-diferenciáveis em pelo menos
um ponto, muitas delas apresentam suficiente regularidade para serem semi-suaves, ou seja,
possuem generalizações do jacobiano que recuperam informações de primeira ordem.

Dada uma função F : Rn → Rm localmente lipschitziana, a generalização de Clarke do
jacobiano de F no ponto x̄, denotado por ∂F (x), é o casco convexo de todos os limites dos
jacobianos de pontos diferenciáveis convergindo para x:

∂F (x̄) = co


lim

x → x̄

F diferenciável em x

∇F (x)


.

Uma função é chamada de semi-suave no ponto x̄ quando é localmente lipschitziana em x̄ e

lim
V ∈ ∂F (x̄ + th)

h → h̄

t ↓ 0

{V h}
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existe para todo h̄ ∈ Rn. Essa condição é equivalente a

∃ρ t.q. se ‖h‖ < ρ,∀V ∈ ∂F (x + h), vale V h = F ′(x;h) + o(‖h‖),

em que F ′(x;h) é a derivada direcional de F calculada em x na direção h [38].

A função de Fischer-Burmeister é semi-suave, assim como M(x). Como a semi-suavidade
é preservada por composição, Wc(x) herda a semi-suavidade da mı́nimo. Essa semi-suavidade
irá garantir a convergência de métodos de Newton adaptados, como veremos a seguir.

A.2 Métodos de Resolução

O método de Newton
xk+1 = xk −

[
∇T (xk)

]−1
T (xk),

é um método clássico para resolver a equação não-linear

T (x) = 0,

em que T : Rn → Rn é uma função continuamente diferenciável. A direção−
[
∇T (xk)

]−1
T (xk)

é chamada de direção de Newton e aponta diretamente para a solução em problema lineares.

Qi e Sun obtiveram resultados de convergência local do método de Newton em que ∇T (xk)
é substitúıdo por um jacobiano generalizado Vk ∈ ∂T (xk), contanto que a função T (x) seja
semi-suave e possam sempre ser escolhidos Vk inverśıveis numa vizinhança da solução.

Podeŕıamos então utilizar esse método de Newton modificado para construir um algoritmo
para resolver o problema NCP, com T (x) sendo F(x),M(x) ou Wc(x) [38]. Uma boa referência
para a aplicação de variantes do método de Newton para funções semi-suaves na resolução de
problemas de complementaridade não-linear é [13].

Por sua vez, Kanzow e Petra [29] desenvolveram uma nova função NCP baseada na função
de Fischer-Burmeister mas com um termo extra que tenta forçar complementaridade. De-
notaremos a função sugerida por Kanzow e Petra por FKP . Eles também propõem o uso
de uma variante conhecida do método de Newton, chamado de Levenberg-Marquardt (LM),
para a resolução da respectiva reformulação. Esse método, quando aplicado a problemas
de complementaridade, obteve resultados ainda mais robustos do que aqueles baseados na
função de Fischer-Burmeister pura. Para a sua globalização, ou seja para que ele convirja
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independentemente do ponto inicial, Kanzow e Petra usaram a função de mérito natural

1
2
‖T (x)‖2 .

Pela regra da cadeia, essa função será diferenciável quando o único ponto de não-diferenciabilidade
de T for a origem. Esse é o caso da função F(x) de Fischer-Burmeister, de FKP (x), mas não
é o caso da M(x) ou de Wc(x).

Apesar disso, podemos adaptar o método de Newton, ou sua variante Levenberg-Marquardt,
para que ele use uma função de mérito baseada em F ou FKP porém empregando M(x) ou
Wc(x) para cômputo da direção de busca:

1. Calcula-se a direção de Newton (ou LM) para a função M(x) ou Wc(x);

2. Calcula-se o ângulo entre essa direção e menos o gradiente da função de mérito 1
2 ‖FKP (x)‖2;

3. Se o ângulo for suficientemente pequeno, a direção calculada é uma boa direção de
descida para a função de mérito. Faz-se a busca nessa direção. Se não, a busca é feita
na direção de menos o gradiente da função de mérito.

Esse método permite que as direções sejam calculadas pela função de interesse, mas seu
progresso é medido pela função de mérito que sabemos garantir a convergência.

A.3 Resultados numéricos

Com base na idéia de algoritmo constrúıdo na seção anterior, implementamos um método para
comparar a penalidade exata, a função mı́nimo e a reformulação de Kanzow e Petra. O nosso
código foi baseado em no programa LMMCP que implementa as idéias de Kanzow e Petra.

Nosso enfoque esteve em determinar a viabilidade da penalidade como reformulação para
problemas de complementaridade, verificando sua capacidade de resolver os problemas mesmo
sem termos determinado valores ótimos para c e γ. Usamos c = 5 e γ = 0.225 em todos os
testes com a penalidade. Os testes foram feitos com os problemas de complementaridade da
MCPLIB, mesmo sem que eles satisfaçam todas as hipóteses do teorema de convergência, uma
prática comum na literatura [11, 19].

Apresentamos a seguir o perfil de performance, que apresenta na abscissa a quantidade de
iterações do método e na ordenada a proporção de problemas resolvidos.
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Nota-se que, como esperado, que o método LMMCP, baseado função de Fischer-Burmeister
adaptada FKP , resolve muito mais problemas do que aqueles baseado na função mı́nimo,
porém a função mı́nimo parece mais rápida nos problemas que é capaz de resolver. Já a
variante que usa penalidade exata é a mais rápida de todas, resolvendo mais problemas com
poucas iterações. Sua limitação está na robustez, pois resolve menos problemas do que o
LMMCP. Observando os registros dos métodos, pudemos notar que muitas vezes estava-se
usando a direção de Cauchy da função de mérito para se fazer a busca nas variantes que usam
M(x) ou Wc(x), o que indica que a respectiva direção de Newton muitas vezes não é uma boa
direção de descida quando vista sob a ótica da função de mérito FKP .

A.3.1 Melhorando a Robustez

Para melhorar a robustez do método quando aplicado com a penalidade exata ou com a função
mı́nimo, precisamos de alguma forma incorporar a qualidade da escolha da direção de Newton
para FKP , mas sem perder a velocidade proporcionada pela informação dual e pela função
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mı́nimo. Além disso, não queremos calcular duas direções de Newton diferentes, resolvendo
dois sistemas lineares por iteração. Na tentativa de prever quando a direção calculada a
partir de Wc ou M pode ser ruim, vamos comparar as direções dadas pelos gradientes da
função de mérito, ∇

(
1
2 ‖FKP (x)‖2

)
, e a função mérito associada a reformulação, p. ex.

∇
(

1
2 ‖Wc(x)‖2

)
. Vamos usar o ângulo formado por esses vetores para decidir qual direção de

Newton calcular.

1. Calcula-se o ângulo entre o gradiente da função de mérito 1
2 ‖FKP (x)‖2 e menos o gra-

diente da função de mérito associada a reformulação.

2. Se o ângulo for suficientemente pequeno, a função de reformulação é apropriada para
cálculo da direção de descida, e calcula-se a direção de LM para a função de reformulação.
Se não, calcula-se a direção LM para a Fischer-Burmeister adaptada.

3. Calcula-se o ângulo entre essa direção e menos o gradiente da função de mérito 1
2 ‖FKP (x)‖2.

4. Se o ângulo for suficientemente pequeno, essa é um boa direção de descida e faz-se a
busca na direção calculada. Se não, a busca é feita na direção de menos o gradiente da
função de mérito.

Como comprova o perfil de performance a seguir, de fato essa modificação permitiu que a
robustez do método LMMCP fosse transmitida para a penalidade exata e para a função
mı́nimo. Além disso, a boa velocidade da penalidade não foi alterada e o método é quase
sempre mais rápido do que o LMMCP, resolvendo a mesma proporção de problemas.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 67
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