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Resumo

Seja X um espaço de Banach. Dizemos que X tem a proprie-
dade polinomial de Daugavet (PDP) se todo polinômio fracamente
compacto P : X → X satisfaz a equação ‖Id + P‖ = 1 + ‖P‖. E
dizemos que X tem a propriedade polinomial alternativa de Dauga-
vet (APDP) se todo polinômio fracamente compacto P : X → X
satisfaz a equação max{‖Id + wP‖ : |w| = 1} = 1 + ‖P‖.

Apresentaremos um estudo sobre a estabilidade da propriedade
polinomial alternativa de Daugavet sobre somas `∞, c0 e `1. Para
uma sequência de espaços de Banach (Xj)

∞
j=1, provaremos que[⊕∞

j=1Xj

]
`∞

(ou
[⊕∞

j=1Xj

]
c0

) tem a APDP se, e somente se, todo

Xj tem APDP. E mostraremos que se
[⊕∞

j=1Xj

]
`1

tem a PDP

(resp. a APDP), então todo Xj tem a PDP (resp. a APDP). Este re-
sultados generalizam resultados de Y. S. Choi et al. [1], M. Mart́ın e
T. Oikhberg [2], e P. Wojtaszczyk [4]. Fazendo uso desses, obteremos
exemplos de espaços de funções a valores vetoriais que têm a propri-
edade polinomial alternativa de Daugavet quando o espaço imagem
tem tal propriedade. Para uma medida σ-finita µ, um espaço de
Hausdorff compacto K e um espaço de Banach X, provaremos as
seguintes afirmações: L∞(µ,X) tem a APDP se, e somente se, µ é
não-atômica ou X tem a APDP; C(K,X) tem a APDP se, e somente
se, K não possui pontos isolados ou X tem a APDP; se L1(µ,X)
tem a PDP (resp. APDP), então µ é não-atômica ou X tem a PDP
(resp. APDP).

As demonstrações dos resultados enunciados acima estão dis-
pońıveis em [3].
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