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Resumo: 
O presente trabalho pretende analisar alguns dos principais métodos utilizados para a construção de 
funções de valor em processos decisórios que se apóiam na metodologia Multicritério de Apoio à 
Decisão - MCDA. Para tanto, apresenta inicialmente os conceitos básicos inerentes à função de valor, 
bem como suas semelhanças e diferenças em relação à função utilidade, largamente aplicada nas 
Ciências Econômicas. A seguir, descreve as condições matemáticas que devem ser observadas na 
construção da função de valor, para que seja possível a ordenação da intensidade de preferência 
(diferença de atratividade) entre os pares de ações potenciais. Logo após, discorre sobre os métodos de 
construção de função de valor “Direct Rating” (Pontuação Direta), “método da Bisseção” e, do 
“Julgamento Semântico”. Na seqüência, demonstra a associação existente entre as funções de valor 
com as escalas numéricas (ordinal, nominal, intervalar e proporcional). A título de conclusão, um caso 
prático de construção de funções de valor para uma oportunidade de decisão é apresentado e analisado. 
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Abstract: 
The present work intends to analyze some of the main methods used for the construction of functions 
of value in decision processes that stay in Multicriteria Decision Aid – MCDA methodology. For in 
such a way, it presents initially the inherent basic concepts to the value function, as well as its 
similarities and differences in relation the function utility, widely applied in Economic Sciences. To 
follow, it describes the mathematical conditions that must be observed in the construction of the value 
function, so that it is possible the ordinance of the preference intensity (attractiveness difference) 
enters the pairs of potential actions. Soon after, discourses on the methods of construction of value 
function, “Direct Rating”, “Bissection” and “Judgement Semantic” methods. In the sequence, it 
demonstrates the existing association enters the functions of value with the numerical scales (ordinal, 
nominal, to intervalar and proportional). The conclusion heading, a practical case the construction of 
functions of value for a decision chance is presented and analyzed. 
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