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Neste trabalho, consideraremos o problema de complementaridade generalizado (GCP) sobre cones de 
segunda ordem, que se resume em achar nx ℜ∈  tal que 0)( KxF ∈ , KxG ∈)(  e 0)()( =xGxF t , 
onde K é uma generalização  do cone de Lorentz [1] , 0K  é o cone polar negativo e F , G são funções 
de nℜ  em nℜ . O cone K é não diferenciável.  Portanto, vamos perturbá-lo de tal forma, tornando-o 
diferenciável. Será introduzida uma função de mérito de  maneira que encontraremos um nx ℜ∈   que 
solucionará o problema 0)( KxF ∈ ,  εKxG ∈)(  e )()()( εtxGxF t = , que é a solução do problema 
inicial quando  o limite de  t(ε) tende a zero quando ε tende a para zero.  
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This work address the  formulation of Generalized  Complementarity Problem (GCP)  about second 
order cones, that is, nx ℜ∈  suck that 0)( KxF ∈ , KxG ∈)(  e 0)()( =xGxF t , where  K is a 
generalization of Lorentz’s cone [1], 0K  is the negative polar cone and F e G are functions defined in 

nℜ  em nℜ .  Since K is not differentiable, one can perturbation in such way it becomes differentiable. 
For this, one may introduced a objective function such that we can  find nx ℜ∈ , which is a solution 
of the following problem 0)( KxF ∈ ,  εKxG ∈)(  e )()()( εtxGxF t = .How we know, This is 
problem, is a solution of the initial problem when the lim t(ε) → 0 when ε → 0. 
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