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Quadro Lógico: origens 
• Nos anos 1960 as agências de desenvolvimento diagnosticaram 

vários problemas nos projetos que financiavam: 

► Planejamento impreciso, com pouca relação entre objetivos, atividades e os 
resultados esperados. 

► Pouca clareza sobre as responsabilidades gerenciais. 

► Dificuldade em estabelecer avaliações confiáveis e construtivas. 

 

• O quadro lógico se origina em instrumentos criados por essas 
agências, especialmente a USAID (LFA - Logical Framework 
Approach). Foi sistematizado pela GTZ no ZOPP (Zielorientierte 
Projektplanung – Planejamento de Projeto Orientado por 
Objetivos). 

► A inovação do ZOPP é a utilização participativa. Com isso busca-se 
melhores compreensão, comunicação e engajamento no projeto. 
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O que é o Quadro Lógico (QL)? 
• Também chamado de marco lógico ou matriz lógica, é um instrumento 

para organizar o processo de conceituação, definição de objetivos, 
estratégia de intervenção, execução e avaliação de projetos.  

 

• Devido à utilização de indicadores e a necessidade de definição clara de 
objetivos o QL facilita: 
► o monitoramento de resultados e atividades; 

► a gestão dos projetos.  

 

• Usos: 
► Planejamento de projetos. 

► Instrumento para ajudar no processo de montagem de sistemas de avaliação e 
monitoramento. 

► Instrumento auxiliar para conceituação e compreensão da lógica de programas e 
projetos. 

► Apesar de não ser destinado a isso, serve como referência para a execução dos 
projetos. 
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Na filosofia do Quadro 
Lógico, projeto é uma 

intervenção voltada a mudar 
uma realidade, levar de uma 
situação inicial indesejada à 

uma situação melhor. 

Hieronymus Bosch. Paraíso e inferno. 1510 

PROJETO 
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Características do Quadro Lógico 

• O QL resume os principais elementos de um programa ou projeto. 

 

• Tem foco nos resultados, não nas atividades. 

 

• Ajuda a identificar a governabilidade dos gestores em relação aos 

resultados esperados. 

 

• Possui duas lógicas: 

► Vertical: busca deixar clara a razão pela qual  o projeto foi concebido, o que 

ele pretende atingir e como será executado. 

►  Horizontal: explica como os resultados do projeto serão expressos, 

utilizando-se de indicadores verificáveis e quais os pressupostos que 

embasam a ação. 
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O QL visa responder às seguintes questões: 

• Por que o projeto deve ser realizado? 

 

• Qual o seu propósito? Quais as mudanças a serem alcançadas? 

 

• Como se pretende alcançá-las? Quais ações devem ser feitas para 

isso? 

 

• Quais condições externas influenciam os resultados e seus efeitos? 

 

• Até que ponto as ações e objetivos planejados estão sob a nossa 

governabilidade? 
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Exemplo de estrutura de um projeto 



Construção do Quadro Lógico 

• Em um mundo ideal, o ponto de partida para a construção do 
QL é o diagnóstico dos problemas e suas causas. 

 

• É das causas dos problemas que se derivam os objetivos do 
projeto. 

 

• Mesmo que não seja possível uma análise detalhada dos 
problemas e suas causas, o exercício é importante para avaliar 
a situação com clareza. 

 

• Esse exercício ajuda também a explicitar a lógica de 
intervenção de um programa. 
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Problema 

• Estado negativo existente. 

 

• Situação que se afasta, negativamente, de uma situação 

desejado por um ator social. 

 

• Discrepância entre o que é e o que deveria ser. 

 

• Insatisfação frente a uma realidade que se deseja mudar. 

 

• Não pode ser confundido com as causas, com a falta de 

solução ou com as suas conseqüências. 
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Construção do QL 
• Mapear problemas, causas e efeitos. 

 

• Definir que aspectos serão atacados – objetivo superior do tema 
(impacto). 

 

• Definir os aspectos que serão tratados em projetos específicos – 
objetivos do projeto. 

 

• Definir os resultados que serão necessários para atingir cada 
objetivo específico. 

 

• Definir as atividades necessárias para a consecução dos resultados. 

 

• Estabelecer para cada objetivo, resultado e atividades, metas, 
indicadores e suposições importantes. 
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Efeitos 

 

 Causas 

Problema 

Exemplo de árvore de problemas 

Redução de número de 
passageiros 

Perda de confiança na 
empresa 

Passageiros chegam atrasados Passageiros são feridos/mortos 

Alta freqüência de acidentes 

Mau estado dos 
veículos 

Ônibus trafegam em 
alta velocidade 

Mau estado das ruas 

Motoristas 
despreparados 

Veículos muito 
velhos 

Insuficiente 
manutenção 
dos veículos 

Dificuldade na obtenção de 
peças de reposição 
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Do diagnóstico para a proposta de solução 

• Para definir o que deve ser tratado por meio de um do projeto 
é necessário: 

► Descrever a situação futura desejada (realista). 

► Analisar as relações entre meios e fins, identificando as soluções 
alternativas. 

 

• Como se faz? 

► Transformar a formulação negativa dos problemas em condições 
positivas desejáveis, dentro de um prazo. 

► Descrever as situações desejadas como fatos já estabelecidos. 

► Observar se os objetivos são suficientes, revendo, suprimindo ou 
acrescentando se necessário. 

► Verificar a lógica das relações meio-fim elaboradas. 
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Número de passageiros 
aumentando 

Confiança na empresa 
recuperada 

Passageiros chegam no horário Número de passageiros 
feridos/mortos reduzido 

Índice de acidentes reduzido 

Veículos em bom estado Ônibus trafegam na 
velocidade permitida 

Ruas em bom estado 

Motoristas 
capacitados 

Frota renovada Manutenção adequada dos 
veículos 

Peças de reposição acessíveis 

Fins 

 

 Meios 

Exemplo de árvore de objetivos 
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Atividade 3.1.1 

Atividade 2.2.2 

Atividade 3.2.1 

Atividade 2.2.1 

Atividade 3.3.1 

Atividade 1.1.1 

Atividade 1.1.2 

Atividade 2.1.1 

Produto 3.3 

Produto 3.1 

Produto 3.2 

Produto 2.2 

Produto 2.1 

Produto 1.1 

Objetivo 1 

Impacto 

Atividades Resultados Objetivo(s) do(s) 
projeto(s) 

Objetivo 
superior 

Lógica de intervenção 

Objetivo 2 

Objetivo 3 

15 



Cadeia lógica de objetivos 
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Objetivo 
superior 

Objetivo 
do projeto 

Resultados Atividades 

COMO 

POR QUÊ 

Fonte: PFEIFFER, 2000: 90 
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Conceitos do Quadro Lógico 

Visão de futuro do setor 
para a qual o projeto 

contribuirá. 

Situação que se visa alcançar 
com o projeto e que contribuirá 

para o objetivo superior. 

Bens ou serviços produzidos pelo 
projeto e que, combinados, 

ajudarão a atingir o seu objetivo. 

Ações que deverão ser 
desenvolvidas para 

atingir cada Resultado. 
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1ª coluna: Lógica da Intervenção 
• Objetivo superior (goal): é uma definição de como o programa contribuirá para a 

solução de problemas do setor. É relativamente amplo, uma visão do futuro 
realisticamente alcançável. A contribuição deve ser significativa (mensurável). É 
possível que ele seja alcançado somente algum tempo depois da conclusão do projeto. 

 

• Objetivo do projeto (outcomes): é a situação que se visa alcançar com a realização 
do programa. Ele descreve a situação futura desejada e realisticamente alcançável. É o 
foco da intervenção e, portanto, deve existir apenas um Objetivo do Projeto. O QL 
exige que se defina apenas um objetivo, visando dar um rumo claro para o projeto e 
facilitar a sua implementação.  

 

• Resultados (outputs): são bens ou serviços produzidos e gerenciáveis pelo projeto. 
Estes produtos têm que ser alcançáveis com os recursos disponíveis. Os resultados 
constituem a capacidade instalada do projeto e geralmente se expressam em obras 
realizadas, equipamentos instalados, treinamentos realizados, participantes de eventos, 
etc. Os resultados são aquilo que é “entregue” pelo projeto. 

 

• Atividades principais: são as tarefas que devem ser realizadas para que os resultados 
sejam atingidos. As atividades devem ser suficientes e necessárias para alcançar os 
Resultados. 
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2ª Coluna: Indicadores objetivamente 
comprováveis 
• Indicador: situação que serve como comprovação ou 

sinalização de outro fato, fornecendo uma base para 

acompanhamento e avaliação do programa.  

 

• Normalmente tratam dos seguintes aspectos: Grupo-alvo 

(quem é beneficiado?); Quantidade (quanto?); Qualidade 

(quão bem?); Período (quando?, quanto tempo?); Localização 

(onde?) 

 

• Sempre que possível, deve-se estabelecer uma linha de base 

(estágio inicial da situação). 
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Indicadores e níveis 

• Os indicadores utilizados assumem características diferentes 
conforme o nível do QL. 

 

• Atividades: normalmente indica-se o que será realizado e o 
orçamento proposto. 

 

• Resultados: descrevem os produtos em termos do que terá 
sido feito, o quanto, quando e quão bem. 

 

• Objetivo do Projeto/ Objetivo Superior: devem mensurar as 
mudanças que se espera nas pessoas, organizações e situações. 
Muitas vezes é necessário um conjunto de indicadores. 
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3ª coluna: Fontes de Comprovação 

• Nela são registradas as fontes (dados, relatórios...) ou meios 
(locais, documentos...) que poderão ser utilizadas para 
verificar o conteúdo dos indicadores.  

 

• As fontes podem ser estatísticas oficiais, pesquisas de opinião, 
documentos do próprio programa, etc. 

 

• As Fontes de Comprovação têm várias funções:  

► A sua definição obriga a escolher indicadores realistas e palpáveis. 

► Explicita os custos adicionais que o levantamento de determinados 
indicadores pode implicar ao programa. 

► Ajudam na definição e no estabelecimento de um sistema de 
informações gerenciais do projeto. 
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4ª coluna: Suposições Importantes 

• Todo programa que visa produzir mudanças em pessoas ou 

organizações encontra riscos e obstáculos dificilmente detectáveis 

em seu início e que podem comprometer seu êxito. 

 

• O Quadro Lógico força a equipe de um programa a tentar mapear 

esses fatores e ponderar como eles poderão afetar o programa. 

 

• As Suposições são fatores externos não gerenciáveis pelo 

programa, mas importantes para o êxito da intervenção. Assim, 

elas implicam em um grau de risco e devem ser avaliadas e 

monitoradas para não comprometerem o êxito do programa. 
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Estrutura e lógicas do QL 
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Quadro lógico e gerenciamento 

• O QL pode ser parte dos 
instrumentos de gerenciamento 
de um projeto, mas não o único, 
pois ele não possui essa 
finalidade. 

 

• O QL não define aspectos 
operacionais do projeto, mas  
elementos do plano operacional 
(Resultados) e um primeiro nível 
de detalhamento (Atividades 
Principais), o que forma a base 
do planejamento operacional. 
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Potenciais e limites do QL 

Vantagens 

•Clareza e síntese. 

•Explicitação de resultados e 
maneiras de mensuração. 

•Ajuda na concepção, foco e 
estruturação, assim como dá 
clareza aos aspectos que 
devem ser gerenciados. 

•A construção implica em 
participação dos envolvidos. 

•Leva a avaliar os riscos e a 
governabilidade. 

 

Limites 

•Limitado a aplicações com 
foco único. 

•Dificulta negociações como 
incluir muitos objetivos para 
atender a vários grupos. 

•Simplificação da realidade. 

•Não define metodologia ou 
abordagem para seleção de 
linha de ação. 

•Pode levar à 
compartimentalização. 
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