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Coleta opinião de expertsColeta opinião de experts

Delphi tradicional: vários rounds; o RTD é realimentado várias vezes

O li t ã i it d t f á i iOnline: respostas são revisitadas quantas vezes forem necessárias em cima 

das respostas dos outros

P ti i t ã ô i t iParticipantes são anônimos entre si

Razões para as respostas são solicitadas

Criado por Ted Gordon http://realtimedelphi.net/

Millennia 2015:  26 perguntas (21  desenvolvimentos e 5 variáveis)

Graduação: 

◦ Probabilidade (0  a 100%); 

◦ Impacto (0 a 10)  

◦ Resistência (0 a 10) 

O método: Delphi Real TimeO método: Delphi Real Time



O processo da pesquisaO processo da pesquisaO processo da pesquisaO processo da pesquisa
Escopo
◦ Co-construído por um grupo de pesquisa

◦ Obtém fatores de desenvolvimento e visões que podem melhorar a condição feminina

◦ Identifica questões que impactam as mulheres de forma diferenciada ou contribuições especificas 

◦ Fornece uma série de visões para prática de decisões estratégias e recomendações de politicas publicas◦ Fornece uma série de visões para prática de decisões, estratégias e recomendações de politicas publicas

Participantes
◦ 220 experts de organizações internacionais, intergovernamentais, ONGs, governos, institutos  

especializados, universidades e setor privado

Beneficiários
◦ Lideranças governamentais, setor privado, ONGs relacionadas a questões de gênero

Formato
◦ Questionário atualizado online automaticamente

◦ Respostas anônimas

◦ Não é obrigatório responder todas as perguntas

◦ Possibilidade de voltar várias vezes às respostas



RTD QuestionnaireRTD Questionnaire
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Principais consensosPrincipais consensos
Pesquisas mundiais periódicas irão medir 
indices de progresso serão conduzidas e os 
resultados disponiveis ao público
Penalidades a países que não atendam padrões 
de equidade de gênero não serão aplicadas
A mídia não vai parar de perpetuar 

óestereótipos
Homens e mulheres não terão acesso 

â i i ( á )equânime aos recursos naturais (terra e água)



O que será mais fácil implementar O que será mais fácil implementar q pq p
(alta probabilidade + alto impacto + baixa  (alta probabilidade + alto impacto + baixa  
resistência)resistência)

Acesso equitativo a educação garantido por lei em todos os 
países (pergunta de um participante: “mas o que vai ser 

d ”ensinado?” 
Em todos os países, o direito das mulheres a informações 
sobre saúde e planejamento familiar para decidir sobre p j p
gravidez e ter acesso a serviços de saúde efetivos e baratos
Acesso equitativo a treinamento e programas de capacitação 
para inserção da mulher nos sistemas sócio-econômicospara inserção da mulher nos sistemas sócio-econômicos
Homens e mulheres com o mesmo acesso  a mecanismos de 
investimento e financiamento
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O que é mais provável O que é mais provável 
Fator de desenvolvimento Probabilidade

Pesquisas periódicas de domínio público 66.86

Seleção natural de nascimentos (infanticídio de meninas) é considerado 
genocídio e um crime contra a humanidade 65.72

Pesquisas prospectivas contínuas com perspectiva de gênero terão altoPesquisas prospectivas contínuas com  perspectiva de gênero terão alto 
impacto sobre a humanidade  (ex. Biotecnologia) 58.70

Acesso equânime a educação será garantido por lei em todos os países 55.73

Indicadores econômicos e sociais para cada país e para o mundo  ter ão 
recorte de gênero 54.08

Novos indicadores econômicos serão criados para quantificar (como valor 
monetário) trabalhos não-tradicionais que promovem bem-estar e qualidade 
de vida (economia do amor  ref. Hazel Henderson)

53.69

Regulamentos especiais serão adotados para proteger mulheres e crianças emRegulamentos especiais serão adotados para proteger mulheres e crianças em 
situações de conflito e pós-conflito 53.34



O que é menos provável O que é menos provável 
Fator de desenvolvimento Probabilidade

Quase todos os programas de desenvolvimento nacionais e internacionais 
serão designados para evitar desigualdade entre os gêneros 43.79

Áreas em que a mulher é mais vulnerável (mudanças climáticas) serão 43 78Áreas em que a mulher é mais vulnerável (mudanças climáticas) serão 
conhecidas e as estratégias serão sensíveis ao gênero feminino 43.78

Equidade no acesso às TCIs por lei. 40.29q p

Acesso a recursos naturais (terra e água) igual para homens e mulheres 39.71

Pelo menos 33% das mulheres no comando de governos será mandatório 
mundialmente 37.66mundialmente

A mídia vai parar de perpetuar estereótipos 34.94

Penalidades econômicas serão introduzidas em países que não atenderem os 29 36Penalidades econômicas serão introduzidas em países que não atenderem os 
padrões de equidade de gênero em nível global 29.36



Resultados esperadosResultados esperadospp

Identificar:Identificar:
◦ Setores/áreas que são mais prioritárias
◦ Regiões críticas em equidade de gênero
◦ Desafios para o empoderamento das mulheresDesafios para o empoderamento das mulheres
◦ Estratégias e boas práticas
◦ Grandes contribuições das mulheres como agentes de mudança
◦ Questões críticas relativas ao acesso das mulheres a tecnologias e finanças

d d d d◦ Entidades nacionais, regionais e internacionais que iriam ajudar no avanço de 
politicas públicas e ações relacionadas à melhoria da condição da mulher

◦ Mecanismos de prestação de contas 

M d l i d d i i iMetodologia adequada para investigar e monitorar 
a condição feminina e seus impactos
Id tifi d fi d id d d êIdentificar desafios de equidade de gênero que as 
mulheres enfrentam 



Q d id ?Q d id ?Quem decide? Quem decide? 

UN Summit, September 2000





O maior desafio dos novosO maior desafio dos novosO maior desafio dos novos O maior desafio dos novos 
tempos:tempos:tempos: tempos: 

a aliança entre os valores a aliança entre os valores a a a ça e t e os a o esa a a ça e t e os a o es
femininosfemininos e e masculinosmasculinos


