
SCIENTOLOGY 
Fazer do Mundo um Lugar Melhor 

Fundada e desenvolvida por L. Ron Hubbard, Scientology é uma filosofia 
religiosa aplicada que oferece um caminho exacto através do qual qualquer um 
pode recuperar a verdade e simplicidade do seu eu espiritual. 

Scientology é constituída por axiomas específicos que definem as causas 
subjacentes e princípios da existência e uma vasta área de observações no campo 
das humanidades, um corpo filosófico que se aplica literalmente à totalidade da 
vida. 

Este vasto corpo de conhecimento teve como resultado duas aplicações da 
matéria: primeiro, uma tecnologia para o Homem aumentar a sua consciência 
espiritual e atingir a liberdade procurada por muitos ensinamentos filosóficos 
notáveis; e, segundo, um grande número de princípios fundamentais que os 
homens podem aplicar para melhorar as suas vidas. De facto, nesta segunda 
aplicação, Sc ientolog y oferece nada menos que métodos práticos para melhorar 
todos os aspectos da nossa existência – meios de criar novos modos de vida. E é 
disto que provém a matéria sobre a qual você vai ler. 

Compilado a partir dos escritos de L. Ron Hubbard, os dados aqui 
apresentados são apenas uma das ferramentas que se podem encontrar no Manual 
de Sc ientolog y. Guia abrangente, o manual contém numerosas aplicações de 
Sc ientolog y que podem ser utilizadas para melhorar muitas outras áreas da vida. 

Neste livro, os editores acrescentaram aos dados uma breve introdução, 
exercícios práticos e exemplos de aplicação bem-sucedida. 

Cursos para aumentar a compreensão e outros materiais para alargar os 
conhecimentos estão à sua disposição na sua igreja ou missão de Sc ientolog y mais 
próxima. Ender ços disponíveis no site www.scientology.org.e 

Em Scientology são descritos muitos fenómenos novos acerca do Homem e da 
vida e por isso é possível que encontre nestas páginas termos com que não está 
familiarizado. Estes são descritos quando aparecem pela primeira vez e no 
glossário no fim do livro. 

Scientology é para aplicar. É uma filosofia prática, uma coisa que se faz. 
Usando estes dados, pode alterar condições. 

Milhões de pessoas que querem fazer alguma coisa pelas condições que vêem 
à sua volta têm aplicado este conhecimento. Elas sabem que a vida pode ser 
melhorada. E sabem que Sc ientolog y funciona. 

Use o que ler nestas páginas para melhorar a si próprio e aos outros e também 
o saberá. 

IGREJA DE SCIENTOLO GY INTERNACIONAL 



A s Relações Públicas fornecem o meio de comunicar as suas ideias e 
torná-las aceites – uma capacidade vitalmente necessária quando se lida 
com ideias novas. É uma forma de ganhar apoio para os seus projectos e 
empreendimentos. 

Geralmente considerado como um método de conseguir alguma 
publicidade, as relações públicas têm estado previamente sujeitas a limitações 
severas. Isto era uma prática à qual faltavam certos elementos chave. 
Agora devido a várias descobertas importantes em Sc ientolog , os avanços y 
tornaram toda a actividade significativamente mais útil e eficaz. 

Os refinamentos introduzidos por L. Ron Hubbard, não só tornam as 
relações públicas essenciais para qualquer grupo, como retiraram as 
limitações previamente inerentes. Se bem que a tecnologia completa seja 
muito extensiva, os princípios básicos aqui cobertos serão de imenso valor 
para todos os que possuam um propósito válido. 
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RELAÇÕES
PÚBLICAS

uando se lida com outras pessoas tentando conseguir a 
sua concordância ou a sua cooperação ou apoio para 
alguma coisa, entra-se no campo das Relações Públicas, 
ou PR para abreviar. Q A definição de relações públicas é: BOAS OBRAS BEM 
PUBLICITADAS. 

Fazer boas obras não é suficiente, de facto, há que 
publicitá-las para conseguir cooperação ou acordo. 

Em Relações Públicas está-se essencialmente a alcançar pessoas com uma 
ideia de qualquer tipo e conseguir o seu acordo. O sucesso em lidar com os 
outros, então, é eficaz até ao grau em que se conseguir chegar até eles com a 
ideia que se pretende passar-lhes. 

Relações Públicas é uma ferramenta indispensável para ajudar a transmitir 
as ideias, e qualquer pessoa que esteja a tornar o mundo num lugar melhor para 
viver beneficiará grandemente com o seu uso. 

Não importa o que fizer – desde tomar acções para melhorar a educação numa 
dada área, até ajudar pessoas a abandonar as drogas – usando as ferramentas 
de PR poderá chegar aos outros com a mensagem correcta e conseguir o seu 
acordo sobre ela. Abre, portanto, a porta para a actividade que quer desempenhar. 

As Relações Públicas não são novas. Existiram como um assunto formal na 
época romana, quando era usada para conseguir a eleição dos senadores. 
Mesmo nesses tempos, os slogans das campanhas políticas eram escritos nas 
paredes do Coliseu para que todos pudessem vê-los. 

Através dos séculos as Relações Públicas têm permanecido apenas parcialmente 
desenvolvidas como assunto, suprimidas no seu desenvolvimento pelos mal 
intencionados que estavam apenas interessados em utilizá-las para servir os 
seus motivos ocultos. 

Só com o aparecimento de Sc ientolog , com as suas descobertas acerca da y 
comunicação e da verdadeira natureza do Homem, é que as Relações Públicas 
tornaram-se um assunto completo de benefício para a sociedade e para o indivíduo. 

As Relações Públicas são uma tecnologia. Têm as suas leis próprias. 
Para começar a aprender as técnicas das Relações Públicas, deve começar 

por compreender os factores básicos ou ingredientes que formam o assunto. 
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Percentagem 
de Crime na 
Cidade de Elm 

Sr. Presidente da Câmara, todas as cidades deveriam 
ter um programa comunitário para reduzir o crime

Não importa como o nosso. É muito bem-sucedido.

quão eficaz seja 
um programa …

… pode não ser 
bem-sucedido se 
não se conseguir 
a cooperação e a 
concordância 
geral para ele. 

Mas usando a 
tecnologia de 
relações 
públicas … 

Não posso conseguir a 
cooperação dos outros 
presidentes de câmara, 
individualmente, para 

implementarem este programa.
É realmente a altura para 

começar a espalhar a notícia 
acerca dele. 

O Programa de Envolvimento da Comunidade da Cidade de Elm 
reduziu o crime em 73% no seu primeiro ano de aplicação. 

CONVENÇÃO DISTRI-
TAL DE PRESIDENTES PREVENÇÃO
DE CÂMARAS DO CRIME 

… é possível Veja todo este correio que veio da convenção. 
Cada vez mais cidades estão a adoptar ser bem-sucedido o nosso programa. 

nos seus 
empreendimentos 
e alcançar os 
seus objectivos 
mais rapidamente. 
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O NGREDIENTE 
EM FALTA 

I 
Tem existido um ingrediente em falta na tecnologia das Relações Públicas 

desde que este assunto apareceu. Esta omissão tem sido um dos factores chave 
que tornou as Relações Públicas incompletas como assunto e, consequentemente, 
algo de risco potencial para o seu utilizador. 

Este ingrediente é a realidade. 
As coisas que percepcionamos com os nossos sentidos são reais. A realidade 

é essencialmente acordo acerca das percepções e informação obtida no universo 
físico. É o grau de concordância alcançado entre as pessoas. Você está quer em 
acordo ou em desacordo com os seus semelhantes, e conforme concorda ou 
discorda, assim é a nossa realidade. 

As coisas com as quais você e os seus companheiros concordam são reais. 
As coisas com as quais discordam não são reais. 

Descobriu-se em Sc ientolog y que a realidade está em ligação com dois 
outros componentes: a afinidade e a comunicação. 

O termo afinidade está bastante próximo em significado da palavra gostar. 
No entanto, a afinidade é uma proposição de dois sentidos. Não só se gosta de 
algo, mas também se sente que esse algo gosta de si. Afinidade é também 
muito parecida com a palavra amor quando usada no seu sentido universal. 
Isso inclui quer amar como gostar e é mais amplo do que ambas. 

A comunicação é a troca de ideias através do espaço. O impacto do Homem 
no mundo tem sido directamente proporcional ao seu desenvolvimento de 
meios de comunicação. A comunicação no seu sentido mais geral, inclui todas 
as formas como uma pessoa ou coisa se torna consciente de, ou se torna 
consciente para, outra pessoa ou coisa. 

Estes três componentes – afinidade, realidade e comunicação – formam o 
triângulo A-R-C de Sc ientolog y e juntos formam as partes componentes da 
compreensão. 

Se um lado (digamos A) sobe, os outros dois sobem. Se um lado baixa os 
outros dois baixam também. 

Assim, com afinidade alta, tem-se também realidade alta e comunicação 
alta. Com afinidade baixa tem-se também realidade baixa e comunicação baixa. 

Com um R alto ou baixo tem-se um A e um C altos ou baixos. 
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E assim sucessivamente. O triângulo, no seu todo, aumenta ou diminui 
como uma peça única. Não é possível ter um R baixo e um A e um C altos. 

Parte-se do princípio que Relações Públicas é uma técnica de comunicação. 
Comunica ideias. Suponhamos que estávamos a tentar comunicar com um R 
extremamente baixo. Em tal caso talvez a comunicação começasse por conseguir 
chegar, mas depois recuaria devido ao seu R. 

Toda esta inter-relação da afinidade, realidade e comunicação é, claro, um 
avanço na tecnologia de Sc ientolog y. Não estava disponível para os primeiros 
pioneiros de Relações Públicas. Daí dizerem (e continuarem a dizer) princi
palmente mentiras. 

Os profissionais de Relações Públicas mais antigos preferiram mentiras. 
Eles usavam exageros extremamente teatrais ou ataques encobertos usando 
difamação e falsidades sobre a reputação da pessoa. Eles procuravam chocar 
ou intrigar, e a maneira mais fácil de o fazer era com “factos” extraordinários 
que na realidade eram mentiras. 

Os Relações Públicas da “saúde mental” conceberam “estatísticas” falsas 
sobre os insanos. “Nove em cada quinze ingleses enlouquecerão em qualquer 
período das suas vidas” é uma completa mentira. Torrentes de tais estatísticas 
falsas jorram de grupos de pressão de Relações Públicas para conseguirem 
dinheiro fácil do Parlamento. 

O negócio principal dos Relações Públicas, sejam eles contratados por 
Estaline, por Hitler, pelo Presidente dos EUA ou pelo Banco Internacional, 
tem sido mentiras chapadas e sinistras. 

Um Presidente dos EUA uma vez deu dois números diferentes para a 
percentagem de aumento das despesas governamentais anuais no espaço de 
dois meses. O seu Relações Públicas estava a tentar influenciar o Congresso. 

O “Chaço 8” como “Carro do Século”, a exposição de pára-quedas “recorde 
de salto com retardo de abertura” e a conferência de imprensa do embaixador 
sobre os “Objectivos do Médio Oriente” são tudo funções de Relações Públicas 
– e salpicados de mentiras por todos os lados. 

Ao pegarmos num jornal ou escutarmos o que se diz na rua vemos Relações 
Públicas – Relações Públicas – Relações Públicas, tudo mentiras. 

Um cruzador de guerra faz uma “visita de boa vontade” a uma cidade, que 
está equipado apenas para destruir, e eis mais mentiras. 

O tremendo poder dos jornais, revistas, rádio, TV e da comunicação moderna 
dos “meios de comunicação de massas” é guiado pelos Relações Públicas dos 
interesses especiais, e eles guiam as coisas com mentiras. 
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Assim, Relações Públicas degeneram em “técnica de mentir convincente
mente”. 

Isso constrói um mundo cínico. E esmagou o idealismo, o patriotismo e a 
moralidade. 

Porquê? 

Quando um canal de comunicação imposto transmite apenas mentiras, a 
afinidade vai-se abaixo e recebe-se ódio. Porque o R é corrompido. 

As Relações Públicas que se dedicam a uma falsa realidade de mentiras, 
transformam-se depois em baixo A, baixo C e voltam-se contra o utilizador. 

Assim, a primeira lição que podemos aprender e que nos permite a utilização 
segura das Relações Públicas é MANTER R ALTO. 

Quantas mais mentiras usarmos em Relações Públicas, mais provável é 
que as Relações Públicas se voltem contra nós. 

Daí a lei: 

NUNCA UTILIZE MENTIRAS EM RELAÇÕES PÚBLICAS. 

O problema das Relações Públicas foi portanto a sua falta de realidade. 
Uma mentira é, naturalmente, uma falsa realidade. 

O problema das Relações Públicas era R! 

Se fizer um comunicado à imprensa sobre um novo abre-latas que abre 
facilmente as latas e quiser dizer “até uma criança é capaz de o usar”, o melhor 
é ver se isso é verdade. Dê um a uma criança e mande-a abrir a lata. Portanto 
é verdade. Então use a frase e diga qual foi a criança. Não lhe chame “o abre
-latas do século”. Isso não comunicará. 

Só porque a rádio, a TV e a imprensa jorram coisas, isso não quer dizer que 
comuniquem. Comunicação implica chegar a alguém. 

Qualquer mentira tanto pode enfraquecer C (comunicação) como pode 
um dia pôr fim a C como reacção. 

Então, existe uma técnica conhecida como Relações Públicas. E tem consigo 
o grande risco de abuso através de mentiras e a degradação do seu praticante. 

Mas se ligarmos estritamente aos valores da verdade e da afinidade, seremos 
capazes de comunicar e fazer frente à tensão. 

Sabendo isto, as Relações Públicas tornam-se num assunto, de longe, mais 
útil e maduro. 

A coisa seguinte a saber sobre isto é com “quem” ou com que “público” 
está a pessoa a tentar comunicar. A falta deste conhecimento pode levar à 
inutilidade dos esforços de Relações Públicas. 
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PÚBLICOS
O que é um “público”? 
Ouvimos falar de “o público”, um artista diz “o meu público”. Procuramos 

no dicionário e concluímos que “público” quer dizer um corpo, geral ou 
organizado, de pessoas. 

Existe uma definição específica da palavra “público” que não vem no 
dicionário, mas que é utilizada na área das relações públicas. “Público” é um 
termo profissional para quem trabalha em Relações Públicas. Não quer dizer 
a multidão ou as massas. Quer dizer “um tipo de audiência”. 

A população em geral, para os profissionais de Relações Públicas, está 
dividida em públicos separados. Talvez as pessoas que primeiro se calçaram no 
campo das Relações Públicas devessem ter começado a usar a palavra “audiências” 
em 1911 quando alguns dos primeiros textos sobre PR foram escritos. Mas não 
o fizeram. Usaram a palavra “públicos”, querendo dizer diferentes tipos de 
audiências para as suas comunicações. 

Assim, não se encontra nos dicionários como termo profissional de Relações 
Públicas. Mas é melhor tratar de mentalizar-se e incluir este termo no seu 
vocabulário para o utilizar. De outro modo cometerá mais erros de Relações 
Públicas do que já há. 

Público errado explica cerca de 99% dos erros em actividades de Relações 
Públicas e é o motivo da maior parte dos fracassos das Relações Públicas. 

O que é então um “público”? 
Em gíria de Relações Públicas sempre se usa “público” juntamente com 

outra palavra. Não há forma simples para a palavra “público” em Relações 
Públicas. Um Relações Públicas profissional nunca diz O público .“ ”

Existe o “público da comunidade”, que significa as pessoas que vivem 
numa localidade e não pertencem a outro público específico. Existe o “público 
empregado”, que significa as pessoas que trabalham para a firma. Existe o 
“público accionista”, que abrange os indivíduos que possuem acções na empresa. 
Existe o “público jovem”, que abrange os adolescentes. Existe o “público 
médico”, que significa a audiência da classe médica que os Relações Públicas 
estão a tentar alcançar. 

Existem centenas de tipos de público diferentes. 
Um interesse em comum, uma característica profissional ou de casta em 

comum (alguma semelhança entre os membros de um grupo especial), determina 
o tipo de público ou audiência. 
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Público Trabalhador Público Adolescente Público Médico

Uma pessoa a aplicar relações públicas precisa destes agrupamentos pois 
espera que cada tipo diferente de público tenha interesses diferentes. Portanto, 
a sua promoção para elas deve ser concebida especialmente para cada tipo de 
público. 

No mundo das Relações Públicas não existem crianças, existe um “público 
infantil”. Não existem jovens, existe um “público jovem”. Não existem idosos, 
existe um “público idoso”. 

Alguém a usar relações públicas não pensa em termos de grandes massas. 
Pensa em termos de tipos de grupo dentro das massas. 

Relações Públicas é uma actividade que se preocupa com apresentação e 
audiência. Mesmo quando escrevem uma notícia para publicar, eles apresen
tam-na sob uma “perspectiva específica” para uma publicação que chegue a 
um certo tipo de audiência e escrevem para essa audiência. 

Para que isto possa ser feito, ela tem de ter primeiro uma ideia das opiniões 
ou da realidade desse público ou dessa audiência. Ela descobre isso efectuando 
uma sondagem. 

Uma sondagem é uma amostra, ou recolha parcial de factos, figuras ou 
opiniões tomadas e usadas para aproximar ou indicar o que poderia revelar 
uma recolha ou análise completas. 

Por exemplo, existe numa dada área um grupo de três mil professores e 
queremos saber o que estes pretendem da direcção da escola. Perguntando a 

“Público” é um 
termo profissional 
para as pessoas 
em Relações 
Públicas. Não 
quer dizer a 
multidão ou as 
massas. Quer 
dizer “um tipo 
de audiência”. 
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duzentos desses professores, escolhidos ao acaso, é possível obter uma boa 
ideia da posição desse grupo em relação a essa questão em particular. 

Um utilizador de Relações Públicas faz sondagens em termos de públicos 
especiais. Depois apresentam o seu material de modo a influenciar esse público 
em particular. 

Eles não apresentam histórias sobre cadeiras de rodas ao público jovem, 
nem prémios do Rato Mickey ao público idoso. 

Todos os lançamentos devem ser concebidos para chegar a um público 
especial. 

Quando se baralha isto, fracassa-se. 
Quando se faz correctamente e com sondagem, tem-se êxito. 
Alguém que não compreendesse este conceito de públicos poderia falhar 

por completo. Se uma pessoa de relações públicas tentasse promover “as glórias 
de John Dillinger” ao “público da polícia” não teria certamente resposta. Do 
mesmo modo, o “público criminoso” não vai delirar com os “heróis policiais”. 

Todas as relações públicas per tas dirigem-se a uma audiência especial, i 
específica, cuidadosamente sondada, chamada “ _______ público”. 

Quando você sabe isto pode compreender o tema das Relações Públicas. 
Quando consegue utilizar este conceito habilmente, você é um profissional 

no campo das Relações Públicas. 
Qualquer pessoa que use Relações Públicas tem de conceber os seus públicos 

precisos. Pode haver vários tipos distintos. 
Depois tem de fazer sondagens e examinar as reacções de cada tipo 

diferente. 
Depois planeia e cria a sua comunicação e oferecimentos para cada um. 
Envia, em cada caso, a mensagem certa para o público certo. Pode haver 

uma dúzia de mensagens diferentes se houver uma dúzia de públicos diferentes. 
Cada uma é a certa para aquele público. 

Alguém que use Relações Públicas está à procura de um resultado, um tele
fonema, uma resposta, uma reacção. 

Uma mensagem certa, na forma certa, para o público certo, obtém 
resultados. 

Uma mensagem errada, para o público errado, acaba por só custar muito 
dinheiro e não obter resultados. 

Sabendo qual é o público correcto, pode-se então sondá-lo e comunicar 
com ele com realidade. 

Se quiser obter resultados, saiba quem são os seus públicos. 
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SONDAGENS
Como já leu anteriormente neste livro, é importante usar a realidade 

nas Relações Públicas e conhecer o nível de realidade do público a que nos 
estamos a dirigir. 

As sondagens conseguem isto. 

Na terminologia de Relações Públicas, “sondagem” significa examinar 
cuidadosamente a opinião pública no que respeita a uma ideia, um produto, 
um aspecto da vida, ou qualquer outro assunto. Examinando em detalhe 
(sondagem pessoa a pessoa) pode-se chegar a uma ideia completa da opinião 
pública sobre um assunto, pondo em forma tabular a percentagem mais alta 
de reacção popular. 

Mas o que é que isto significa para um indivíduo que está por sua conta? 
Certamente ele não pode precipitar-se em busca de contratar peritos em 
sondagens numa companhia de pesquisas de modo a obter a opinião da 
vizinhança para onde acaba de se mudar, ou o que os alunos pensam nas aulas, 
ou o que pensam os seus colegas no emprego acerca do seu projecto. 

A verdade é que uma pessoa pode efectuar as suas próprias sondagens 
muito facilmente. 

Uma sondagem é feita para descobrir quais os botões que um grupo tem. 
Ao efectuar uma sondagem, a palavra botão quer dizer o assunto ou frase ou o 
conceito que comunica a realidade de um público específico. É alguma coisa 
que é real para a maioria das pessoas desse grupo e que pode ser usado para 
obter uma resposta e obter acordo. O termo vem da expressão dos inícios de 
1900, “carregar no botão” que significa, em sentido figurativo, “desempenhar 
uma acção que automaticamente ocasiona as circunstâncias requeridas”. Nas 
Relações Públicas as circunstâncias que uma pessoa quer é o acordo e a 
cooperação com as acções da pessoa. 

Numa sondagem, questionamos as pessoas para obter a sua opinião sobre 
alguma coisa. Um botão é o dado primário que se obtém a partir desta acção. 
É a resposta dada o maior número de vezes à pergunta da sua sondagem. É o 
que vai conseguir concordância e respostas. 

As sondagens também podem ser planeadas para revelar o que as pessoas 
detestam. 
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Com um conhecimento da realidade de um dado público, obtida através 
das sondagens, abrimos a porta para informá-los das ideias que uma pessoa 
quer que eles aceitem – por outras palavras conseguimos fazer passar a sua 
mensagem. 

A mensagem é a comunicação, o pensamento, o significado que se pretende 
passar para uma audiência ou público. 

Um botão é usado para conseguir a concordância do público a ouvir a 
mensagem. 

Uma mensagem e um botão não são a mesma coisa. 

Ao fazer uma sondagem e ao encontrar o botão certo, pode então usar-se 
esse botão para conseguir a concordância das pessoas e desse modo obter 
resposta. 

Para fazer uma sondagem adequada e depois usar os seus resultados eficaz
mente, é necessário uma compreensão do propósito das sondagens, do ARC e do 
triângulo ARC. É necessário uma compreensão do que é a realidade. 

Usamos o triângulo ARC para conduzir a sondagem inicialmente, a seguir, 
aplicamos o triângulo ARC para usar os resultados dess a sondagem. 

É assim: Comunicamos com um público ou uma audiência (através de um 
sondagem) com afinidade para descobrir a realidade dessa audiência. Realidade 
é acordo acerca do que é. A razão por ue se faz um a sondagem é para descobrir 
com o que é que esse público ou audiência concordará. 

 q

Aproximamo-nos depois do público com essa realidade com uma peça promo
cional ou outra comunicação para obter a concordância do público em ouvir a 
mensagem. E assim aumentamos a afinidade do público pelo artigo ou serviço 
que estamos a promover. 

Esta é a simplicidade disso. Mas será apenas simples para a pessoa que 
compreende o triângulo ARC. Sem realidade ou algum acordo, a comunicação 
não chegará e a afinidade estará ausente. 

As sondagens são, então, feitas para obter acordo. As sondagens não são 
feitas por algum outro motivo qualquer. São feitas para estabelecer acordo 
com uma audiência. 

Pergunte a dez ou a mil pessoas aquilo que mais desejariam ou esperariam 
de um pneu de automóvel e sete ou setecentas dirão “durabilidade”. Esse é o botão. 
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EXEMPLO DE SONDAGEM
Eis aqui um exemplo de um a sondagem real. Um grupo de

Scientologists na África do Sul estava interessado na melhor maneira 
de chegar às crianças nas cidades rurais do interior com um programa 
educacional usando a Tecnologia de Estudo de Sc ientolog y. Para 
conseguir isto, precisavam de primeiro de determinar o que as crianças 
consideravam as maiores barreiras que tinham de enfrentar. 

As perguntas feitas e as respostas principais com as respectivas 
percentagens foram: 

1. Com quem é que te aconselhas ? 

73% Os pais
13% O irmão ou a irmã
5% Professor

2. O que é entes que é o maior problema no mundo de hoje ? que s

50% Violência, guerra
15% Nada, sem problemas
10% A educação

3. O que é que poderia ser feito para mudar isso ? 

23% Parar isso
15% Nada, nenhum problema
10% Educação

4. O que é que gostarias mais de mudar na tua vida? 

25% A violência, o ódio
18% A situação actual, tudo
15% A educação

5. O que é que na tua vida corre melhor? 

33% A educação
30% Nada
15% Tudo

6. Que coisa na tua vida esperas mais o ?anci samente

58% A escola, educação
10% Não sei
10% Tudo, qualquer coisa
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Essa é a realidade, o ponto de acordo em relação a pneus de automóvel entre 
esse público. Portanto, usamos esse botão com esse público e estabelecemos 
a realidade; obtivemos a concordância e a partir daí eles vão ouvir o que tiver 
a dizer acerca de pneus de automóvel. 

Os botões têm o seu uso, mas não estamos tão interessados neles como 
estamos na mensagem. A mensagem é a verdadeira essência de qualquer peça 
promocional ou comunicação de relações públicas. Os botões são apenas o 
lubrificante que usamos para conseguir fazer chegar a mensagem. 

Uma sondagem como o exemplo apresentado seria de grande uso para 
chegar às crianças com ferramentas, através das quais elas possam aprender e 
receber uma educação significativa. 

Os botões encontrados a partir da sondagem são: 

Os pais – estas crianças ouvem os seus pais. 

A violência e a guerra – isto surgiu como o seu maior problema e aquilo 
que mais gostariam de mudar. 

A educação e a escola era a parte das suas vidas de que mais esperavam. 

Tendo conduzido tal sondagem, os resultados podiam ser usados por este 
grupo para tornar o seu programa melhor aceite e conhecido. A sua mensagem 
básica é que existem métodos funcionais de educação que os ajudarão. Usando 
os resultados desta sondagem poderiam declarar a sua mensagem de maneira 
a que fosse melhor aceite. Poderiam dizer, por exemplo  “A educação é a solução 
para a violência e para uma vida melhor para você, e o nosso programa vai 
ajudá-los a obter uma educação valiosa ” . 

:
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Como Conduzir uma Sondagem 

As acções que a sondagem envolve são simples e poucas. A primeira coisa 
que você faz é determinar as perguntas que vai fazer ao público para descobrir 
o que é desejado e necessário, popular ou não popular, ou o que quer que seja. 

Depois de estabelecer as perguntas, elas são impressas ou escritas em papel 
simples ao qual o entrevistador se refere. Se se estivesse a fazer uma sondagem 
numa cidade onde se entrevista um grande número de pessoas, os formulários 
de sondagem talvez fossem mais práticos. Contudo, para a maioria das sondagens 
não é preciso mais do que um porta-papéis com mola, com muito papel em branco 
e várias esferográficas (para o caso de faltar a tinta no meio da sondagem e 
causar interrupção). A página com as perguntas é colocada em cima do molho 
de folhas e atirada para trás enquanto se tomam as notas da entrevista. 

Para começar uma entrevista, você aborda simplesmente uma pessoa e, de 
forma amigável, apresenta-se (quando se tratar de um estranho) e pede-lhe 
licença para a entrevistar. Se ela pedir mais informação sobre a sondagem ou 
porque é que está a ser feita, você dá-lha e a entrevista começa. 

Faça a primeira pergunta à pessoa, atire a página das perguntas para trás e 
anote a resposta. Não deixe de dar às respostas os números que correspondem 
às perguntas que está a fazer. Não é necessário escrever todas as palavras à 
medida que a pessoa vai falando, mas fique com os pontos mais importantes. 
Descobrirá, depois de praticar fazer sondagens, que consegue escrever quase 
tudo. 

Depois de a pessoa ter respondido à primeira pergunta, agradeça-lhe e passe 
à pergunta seguinte. 

No final da sondagem, agradeça à pessoa. A pessoa irá muito provavelmente 
agradecer-lhe nesta altura, já que as pessoas adoram que lhes perguntem a sua 
opinião sobre coisas. E ter outra pessoa a ouvi-la atentamente é uma experiência 
rara e valiosa para muitos. 

Depois, passe à pessoa seguinte e repita o mesmo procedimento. Isto é 
tudo quanto à acção maquinal de entrevistar. 
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Pôr a Sondagem em Forma Tabular 
Uma vez que a sondagem está feita, as respostas têm de ser ordenadas 

numa tabela de forma a serem utilizadas. 
O termo “pôr em forma tabular” é definido como, “colocar (factos, estatísticas, 

etc.) numa tabela ou colunas; organizar sistematicamente”. 
Ao pôr as respostas à sondagem numa forma tabular, está a ordenar a 

informação reunida sistematicamente de maneira a permitir a análise desses 
resultados. A definição de “análise” poderá ser declarada como “examinar em 
detalhe para determinar a natureza ou as tendências de”. 

O formato mais usado comu mmente para a tabulação das sondagens é listar 
cada pergunta, com as categorias das respostas e as suas percentagens dispostas 
da percentagem mais alta para a mais baixa sob cada pergunta. 

Para conseguir Relações Públicas que sejam eficazes e que comuniquem a 
mensagem e tornem as boas obras da pessoa bem conhecidas, é essencial que 
se conheça o que os seus públicos querem ou irão aceitar, aquilo com que irão 
concordar e aquilo em que irão acreditar. 

As sondagens, então, fornecem à pessoa a realidade do seu público. Sem elas, 
é como avançar às cegas numa forma de acertar-ou-falhar que não conseguirá 
levá-la muito longe. 

PROCEDIMENTO DE TABULAÇÃO 
1. Conte todas as sondagens. 5. Calcule a percentagem para cada categoria 

sob cada pergunta. Isto faz-se dividindo 
2.  Estabeleça várias categorias de respostas o número de sondagens e multiplicando 

para cada pergunta, fazendo uma lista por 100. Digamos que obteve 1.500 
das respostas resumidas mas adequadas à respostas de natureza semelhante a uma 
medida que vai percorrendo as sondagens. pergunta e que o seu número total de 

3. Assim que as categorias tenham sido sondagens é de 2.500. 
estabelecidas, será capaz de fazer apenas 1500 ÷ 2500 = 0.6 x 100 = 60 
um traço oblíquo ao lado de cada categoria 
apropriada, significando o traço oblíquo Isto significa que 60 por cento deram 
mais uma resposta de natureza semelhante. esse tipo de resposta semelhante. 

4. Assim que todas as respostas tenham 6. O único erro que pode fazer é não se 
sido posto na forma tabular, some as dar conta da semelhança das respostas, 
respostas dadas para uma determinada e por isso ter uma grande diversidade de 
categoria de resposta. categorias. 

16 



Uma sondagem 
é efectuada 
para se 
conseguir 
uma resposta 
e acordo. 

O acordo 
é obtido 
descobrindo e 
depois usando 
o botão 
correcto. 

Com a realidade 
estabelecida 
podemos 
comunicar 
um plano… 

conseguir a 
aceitação e a 
cooperação. 

De que prémio gostarias se a tua escola terminasse em 

primeiro lugar os exames de conhecimento? 

Tabulação da Sondagem 

De que prémio gostaria
s se a 

tua escola term
inasse em 

prim
eiro

 lugar o
s exames de 

conhecimento? 

Viagem de Acampamento 61% 

Festa na praia 

24% 

Festa na Discoteca 

12% 

Outros 

3% 

Prémio para os Exames de Conhecimento

Viagem de Acampamento 
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COMO MANEJAR 
RUMORES E 
CAMPANHAS 
DE SUSSURROS 

Poderão existir alturas em que a reputação de um indivíduo fique sob ata
que por rumores ou bisbilhotice, dando uma realidade falsa e tornando a 
pessoa irreal e fora de acordo com as pessoas com quem está em contacto. Esta 
situação é a oposta àquilo que é suposto as boas relações públicas conseguirem. 
Equivale as “más obras falsamente publicitadas”. 

Frequentemente uma pessoa encolhe apenas os ombros e aceita isto como 
parte da vida; é a forma como as coisas são e não se pode confiar na natureza 
humana. Outros lutam amargamente para defender as suas reputações e, na 
falta da tecnologia de Relações Públicas que pode mostrar à pessoa como lidar 
com tais circunstâncias, abordam isso de tal maneira que as suas recusas só 
complicam as coisas. 

A calúnia não acontece só às celebridades ou às figuras políticas. Rumores 
e mentiras podem tornar a vida desagradável em qualquer círculo social. 

O que é que se pode fazer quando se está sob ameaça de um tal ataque ao 
seu bom nome? 

Existem soluções padrão de Relações Públicas para este problema, que 
uma pessoa devia conhecer e aplicar se este tipo de situações alguma vez 
suceder.

 “Propaganda negra” (negra = má ou depreciativa, propaganda = difundir 
declarações ou ideias) é a expressão usada para destruir a reputação ou a 
confiança do público em pessoas, empresas ou nações. 

A técnica da propaganda negra procura rebaixar a reputação da pessoa, 
empresa ou nação a tal ponto que, conforme “o acordo geral”, lhe sejam negados 
quaisquer direitos. É depois possível destruir essa pessoa, empresa ou nação 
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com um ataque menor, no caso de a própria propaganda negra não o ter 
conseguido já. 

Mexericos perversos e mentirosos feitos por mulheres idosas, era a antiga 
forma desta táctica e era tão má que, em algumas áreas, as expunham publicamente 
em cepos (presas pelo pescoço) ou as expulsavam da povoação. 

Nos tempos modernos não há um tal controle à propaganda negra. A 
dificuldade e os custos dos processos por difamação e calúnia, os abusos da 
liberdade de imprensa e assim por diante, deixam quem quer que seja exposto 
a tais campanhas. 

Só é preciso ter um inimigo. E na História poucos homens há que não 
tenham tido inimigos. 

Na sociedade encontram-se indivíduos ao acaso que não compreendem 
muita coisa. 

Isto manifesta-se como uma espécie de júbilo malicioso relativamente às 
coisas. As pessoas desse tipo veiculam com facilidade rumores caluniosos. 
Numa sociedade analfabeta há abundância de tais indivíduos. Como não sabem 
ler, o grosso do conhecimento é-lhes negado. Como não conhecem muitas 
palavras, não compreendem muito do que se lhes diz. 

Isto não acontece apenas com os analfabetos. 

O que não compreendem substituem por coisas imaginárias. 

Assim, estas pessoas, não só dão ouvidos a calúnias, mas também até essas 
corrompem e distorcem. 

Desta maneira, um rumor pode propagar-se por uma sociedade que não se 
baseia na verdade. 

Quando existem numerosos rumores desta natureza e são persistentes, 
deve suspeitar-se de uma “campanha de sussurros”. Isto não é porque o povo 
sussurra estas coisas, mas porque, tal como um vento ruim, elas parecem não 
ter ponto de origem. 

A propaganda negra utiliza tal disposição para propagar e ampliar mentiras. 

Muita propaganda negra é naturalmente mais arrojada e aparece de forma 
evidente em jornais, rádio e televisão irresponsáveis (ou encobertamente 
controlados). 

Mas mesmo depois de uma reportagem má ter aparecido na imprensa, ou de 
um programa mau ter sido passado na rádio ou na TV, as pessoas da propaganda 
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negra contam com a “campanha de sussurros” para transportar esta calúnia 
através da sociedade. 

Daí que qualquer pessoa, qualquer ser, está em risco. 

A pessoa chega a temer que se digam coisas más a seu respeito. Perante 
uma “campanha de sussurros”, real ou imaginada, a pessoa tende a retrair-se, 
tende a tornar-se menos activa e a estender menos o seu alcance. 

Isto é igualmente verdade para empresas e até nações. 

Assim, se ela não souber lidar com tais ataques, pode fazer-se a pessoa bem 
infeliz e ficar doente. 

A Lei dos Dados Omitidos 

Há uma lei natural em funcionamento que, infelizmente, favorece a propaganda 
negra. 

QUANDO NÃO HÁ DADOS DISPONÍVEIS AS PESSOAS INVENTAM-NOS. 

Esta é a Lei dos Dados Omitidos. 

Um vazio tende a encher-se a si mesmo. Antigos filósofos disseram que a 
“natureza detesta o vazio”. Na realidade, a pressão circundante flui para uma 
área onde não há pressão. 

É assim com uma pessoa, uma empresa ou uma nação. 

Atingida por mentiras, a pessoa tende a retrair-se. Isso já tende a atrair 
coisas. 

A partir daí a pessoa já não deseja expor dados. Em certa medida torna-se 
um mistério. 

Para preencher esse mistério as pessoas inventam dados. 

Isto é verdade para pessoas, empresas ou nações. 

É aqui que as relações públicas são uma necessidade. 

As relações públicas, essencialmente, são a arte de tornar as boas obras 
bem conhecidas. 

É um erro fatal pensar que as boas obras falam por elas mesmas. Não 
falam. Têm de ser publicitadas. 
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Essencialmente as relações públicas são isto. E esta é a razão por ue são: 
preencher aquele vazio de dados omitidos. No meio de uma campanha de 
propaganda negra, os canais normais de comunicação são negados. O meio da 
imprensa através do qual é conduzida essa campanha não passará comentários 
favoráveis. A pessoa está louca se pensar que o fará, porquanto ele está a servir 
outros senhores que pretendem destruir a reputação do alvo. 

 q

Declarações “autoritárias” afastam a verdade simples para longe da vista. 

Daí que as pessoas das relações públicas tenham que ser bem peritas na sua 
tecnologia quando confrontam propaganda negra. 

O Manejo 

Quando se está a travar combate contra a propaganda negra, as relações 
públicas são fáceis. 

Contrata-se um repórter que se põe a criar ideias e lançá-las. É por isso que 
as pessoas pensam que os repórteres são pessoas de relações públicas, o que não 
é verdade. 

Perante uma campanha de propaganda negra, tais lançamentos são distorcidos, 
recusados e é o fim. 

Mas esta arte tem muito mais do que isso. 

Aqui vão algumas das regras que se lhe aplicam: 

Preencha o Vazio 

Primeiro de tudo, pare de se retrair. Está definitivamente provado que no 
manejo de propaganda negra por meio de relações públicas, só o fluxo de saída 
de informações é que resulta. Não dizer nada pode ser nobre por parte de uma 
personagem, mas é fatal em relações públicas. 

A negação brusca é rudimentar e pode ser usada contra a pessoa como uma 
espécie de confirmação. 

Não tem de anunciar ou espalhar uma situação de emergência, e não deve 
fazê-lo nunca. Os homens de Relações Públicas por vezes criam a situação de 
emergência. 

Mas não interprete isto como o “silêncio é necessário”. Coloque-se num 
lugar seguro e fale abertamente. 
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Utilize qualquer canal para falar. Mas evite canais que vão corromper o que 
diz quando o repetem. 

Não se mantenha no mesmo tema em que está a ser atacado. 

Um exemplo de falar abertamente sem negar e portanto confirmar poderia ser: 

DECLARAÇÃO: “Li que a tua empresa faliu o mês passado ” . 

REFUTAÇÃO: “Meu Deus. Que estás para aí a dizer! Se não tivéssemos 
saído do contrato, sim, teríamos falido. Houve uma confusão dos diabos na sala 
do conselho. Mas o McLinty ganhou. Ele é um escocês dos duros. Ele disse: 
Não assino!  Quase que rebentou com a cabeça do presidente. Uma confusão 
dos diabos. Parece que temos 80 milhões enterrados algures e o McLinty é o 
responsável por isso, ele não cede um milímetro nesse ponto ” . 

‘ ’

A conclusão do interrogador é que não faliste. Ele tem dados. O vazio é 
preenchido com a história da confusão no conselho e com a misteriosa reserva 
de 80 milhões. 

Refute os Dados Falsos 

Isto consiste em desacreditar sem margem para dúvidas a declaração falsa, 
usando documentos, demonstração ou exibição. Tem de se ter um kit (uma 
colecção de documentos), a capacidade para demonstrar ou ter alguma coisa 
para mostrar. 

DECLARAÇÃO: “Ouvi dizer que tens problemas com A Junta de Saúde 
Distrital.” 

REFUTAÇÃO: “Aqui está o nosso certificado recentemente emitido e uma 
carta de louvor da Junta de Saúde.” Mostre-os. 

Resultado? Quem quer que lho tenha dito está agora morto como infor
mante fidedigno. 

Quando a pessoa diz uma coisa refutável, encontre o quem para lhe fixar 
aí a atenção, e depois apresente as provas contra. 

DECLARAÇÃO: “Ouvi dizer que não estás casada com o homem com 
quem vives.” 

REFUTAÇÃO: “Quem te disse isso?” 

DECLARANTE: “Esqueci-me.” 

REFUTANTE: “Bom, quando te lembrares, apresento-te a prova ” . 
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DECLARANTE: “Bem, foi um homem…”

REFUTANTE: “Quem?”

DECLARANTE: “O João Bronco ” .

REFUTANTE: “Muito bem. Aqui está a minha certidão de casamento.
Aqui para nós, quem é esse João Bronco?” 

Bom, agora é o João Bronco que é o mistério. Porque é que mente? O que 
é que ele pretende? 

Quando não se tem o documento, mas é possível obtê-lo, pode dizer-se: 
“Dizes-me o nome de quem quer que tenha dito isso e na próxima vez que te 
vir, vou mostrar-te algo muito interessante a esse respeito ” . 

E não se esqueça de arranjar o documento e mostrar-lho, quando o vir de 
novo. 

Há um milhão de variações. “Não vai voar ” Faça-o voar. “O lugar está . 
vazio ” Mostre-lhe que está cheio. . 

O assunto em questão nisto é prova, qualquer que seja a sua forma. 

Desafie apenas declarações que pode provar que são falsas e em qualquer 
conversa deixe passar o resto. 

Refute Cada Rumor 

Provar algo que não é verdade, é quase impossível. “Como é que vou saber 
que não és um homem da CIA?” Bom, como é que alguém pode provar isso? 
Não se pode sacar de um cartão do KGB, porque aí seria pior a emenda que o 
soneto. Ninguém, até agora, escreveu: “Abel Fel não é membro da CIA ” É . 
inútil. É uma negação. Quem vai acreditar nisso? 

Por vezes o “Tu não sabes” funciona. 

Mas a resposta correcta a uma negativa (ausência de prova) é “preencher 
o vazio ”.

E de vez em quando pode provar uma negativa. Acusada de tráfico de 
droga, uma pessoa pode mostrar que é membro de uma liga antidroga. 
O contradizer de uma prova negativa tem de ser credível. 

Existem milhões de milhões de variações. 

23 



Alpha 5000 Não É 

Seguro Para O 

Ambiente,

Reclama

Advogado 

CLASSIFICAÇÕES DE SEGURANÇA AMBIENTAL 

Deve ríamos reconsiderar comprar este carro 
para a Josefa. Não é ambientalmente seguro. 

Quando não Olha para este artigo no jornal. 

há dados 
disponíveis 
as pessoas 
inventam-nos. 
Esta lei, 
infelizmente, 
favorece a 
propaganda 
negra. 

João, já não estamos interessados no 
Alpha 5000 para a Josefa. Não é 

ambientalmente seguro. 

Aqui estão os resultados dos testes 
do Conselho para as Normas de Seg

urança. O Alpha 5000 está feito 
para ser seguro para o ambiente. 

Se o vazio 
é preenchido 
por dados 
verdadeiros … 

… a propaganda 
negra é vista 
como uma 
mentira e 
desaparece. 

24 



A base é não ser a coisa que os rumores dizem, e ser capaz de o provar, 
rápido. 

Continue a Preencher o Vazio 

Constância em boas obras e emissão eficaz de material acerca das boas 
obras da pessoa, é vital. 

Panfletos, brochuras, artigos na imprensa, o nosso próprio jornal ou 
revista, estes e muitos mais devem ser fornecidos com uma compreensível 
identidade de nós próprios. 

Distribuindo ou usando-os, está-se a publicitar as nossas boas obras. 

E também se tem de fazer boas obras. A pessoa tem de estar visível, pelo 
menos através das suas boas obras e acções. 

Daí ser necessário haver uma torrente contínua, verdadeira e astuta, de 
pequenas composições de relações públicas. 

Então, um dia, já não há inimigo. 

E a reputação pessoal está bem de saúde. 

Pode haver outros ataques, mas agora podemos manejá-los como os 
pequenos fogos que são, e não como florestas em chamas. 

Pode ver que a propaganda negra é um ataque encoberto à reputação de 
uma pessoa, empresa ou nação, que utiliza calúnias e mentiras de maneira a 
enfraquecer ou a destruir. 

A defesa pressupõe que o alvo não é assim tão mau. 

A pessoa não tem de ser perfeita para fazer frente a um ataque destes, mas 
se o for, ajuda. 

Mas mesmo que se fosse perfeito, isso não seria defesa. Quase todos os 
santos da história foram sujeitos a tais ataques. E a maioria deles morreram 
por isso. 

A resposta é a tecnologia de relações públicas aplicada com perícia. 

Para ser perito em qualquer coisa, há que conhecer e ter experiência nessa 
coisa e fazê-la. 
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FACILITAR AS 
RELAÇÕES HUMANAS 

Há outro elemento básico nas relações públicas que é frequentemente 
negligenciado, e é-lhe dado muito pouca importância, mas quando aplicado 
correctamente pode fornecer um pilar para o sucesso ao lidar com outros. 

O procedimento original desenvolvido pelo Homem para lubrificar a 
maquinaria das relações humanas foi as “Boas Maneiras”. 

Os outros diversos termos que descrevem este procedimento são: educação, 
decoro, formalidade, etiqueta, modos, cortesia, finura, requinte, cultura, civilidade, 
delicadeza e respeito. 

Mesmo as culturas mais primitivas tinham rituais de relações humanas 
altamente desenvolvidos. Um estudo de vinte e uma raças primitivas diferentes, 
mostra ser bastante impressionante, quanto às formalidades que acompa nhavam 
as suas relações inter pessoais, intertribais e inter-raciais. -

Em todas as raças condenam-se as “más maneiras”. 
Aqueles que têm “más maneiras” são rejeitados. 
Desta forma, a tecnologia fundamental das relações públicas era as “maneiras”. 
Portanto, um homem ou uma equipa de pessoas que está a aplicar as 

técnicas de relações públicas, que não exercitou nem conhece a fundo as 
maneiras aceites como “boas maneiras” pelas pessoas que está a contactar, 
fracassará. Tal homem ou equipa de Relações Públicas, pode conhecer toda a 
tecnologia de PR superior e contudo fracassar miseravelmente apenas com 
base em “não apresentar boas maneiras”. 

As “boas maneiras” resumem-se em: 
(a) outorgar importância à outra pessoa e 
(b) usar o ciclo de comunicação de duas-vias. 
Ao lidar com pessoas, é impossível transmitir as ideias de cada um e 

ganhar qualquer aceitação sem um ciclo de comunicação de duas-vias. 
Por “ciclo” quer dizer-se um período de tempo com um princípio e fim. 

Num ciclo de comunicação temos uma pessoa a originar uma comunicação para 
uma segunda pessoa que recebe a comunicação, compreende-a e acusa-lhe 
a recepção, assim terminando o ciclo. Num ciclo de comunicação de duas-vias, 
a segunda pessoa, agora, origina a comunicação para a primeira pessoa, que a 
recebe, a compreende e acusa-lhe a recepção. Por outras palavras, o ciclo de 

26 



comunicação de duas-vias, é um ciclo normal de uma comunicação entre 
duas pessoas. Não é um ciclo de comunicação de duas-vias, se qualquer uma 
das pessoas falha na sua vez de originar uma comunicação quando devia. 

Sejam quais forem os movimentos ou rituais, estes dois factores – outorgar 
importância à outra pessoa e usar o ciclo de comunicação de duas-vias – estão 
envolvidos. Desta forma, uma pessoa que os esteja a violar encontrar-se-á rejeitada 
a si e ao seu programa. 

A arrogância e a força podem ganhar domínio e controle mas nunca ganharão 
aceitação e respeito. 

Apesar de toda a sua “tecnologia mental”, o psiquiatra ou o psicólogo nunca 
conseguiriam obter aplausos nem boa vontade geral porque pessoalmente são: a) 
incrivelmente arrogantes, e b) têm pelos outros um desprezo mordaz (“o Ho
mem é um animal”, “todas as pessoas são insanas”, etc.). 

Eles simplesmente não têm “boas maneiras”, isto é: a) não consideram 
nem dão aos outros um sentimento de importância, e b) o ciclo de comunicação 
é-lhes completamente desconhecido. 

PR Bem-Sucedido 
Todo o PR bem sucedido, portanto, é construído sobre os alicerces das -

boas maneiras, visto que estas são a primeira tecnologia desenvolvida para fa
cilitar as relações humanas. 

As boas maneiras são muito mais amplamente conhecidas e respeitadas do 
que a tecnologia de PR. Por isso nenhuma tecnologia de Relações Públicas será 
bem-sucedida se este elemento for omitido. 

Menosprezar os “meros guardas”, como indignos de atenção, quando se 
pretende chegar ao patrão deles, pode ser fatal. Quem fala com o patrão? Estes 
“meros guardas”. 

Marcar um encontro e não cumpri-lo, fazer um convite demasiado tarde 
para ser aceite, não oferecer de comer ou de beber, não se pôr de pé quando 
entra uma senhora ou um personagem importante, tratar os seus subordinados 
em público como lacaios, levantar a voz desagradavelmente em público, inter-
romper o que alguém está a dizer para “fazer alguma coisa importante”, não 
dizer obrigado ou boa noite – tudo isto são “más maneiras”. As pessoas que as 
cometem, bem como um milhar de outras descortesias são mentalmente rejei
tadas por aqueles com quem entram em contacto. 

Visto que Relações Públicas é basicamente aceitação, então as más manei
ras derrotam-na totalmente. 
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Para aplicar as técnicas de Relações Públicas com sucesso, uma pessoa tem 
de ter boas maneiras. 

Isto não é difícil. Uma pessoa tem que avaliar a sua atitude para com os 
outros e suavizá-la. Eles são importantes individualmente? É necessário uma 
pessoa ter o seu ciclo de comunicação de duas-vias perfeito, tão perfeito e que 
seja tão natural, que nunca se note. 

Conseguidas essas duas coisas, um Relações Públicas pode agora aprender 
as partes do ritual que compõem o procedimento considerado como “boas 
maneiras” no grupo com o qual se está a associar. 

Assim, com a tecnologia de Relações Públicas a ser correctamente usada, 
tem-se PR de sucesso. 

Importância 
Não faz ideia de como as pessoas são importantes. Há uma proporção invertida 

– os que estão abaixo têm uma noção da sua própria importância muito maior 
do que os de cima, que são importantes. O conceito que a mulher-a-dias tem 
da sua importância, é muito maior do que o de um director geral de sucesso! 

Ignore as pessoas por sua própria conta e risco. 

As pessoas ficam
ressentidas de
quem não lhes dá
importância. Uma
parte crucial das
“boas maneiras” é 
dar importância às
outras pessoas.

Ver e reconhecer 
a existência das
pessoas é um
admitir a 
importância delas.
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A lisonja não é muito útil, é com frequência suspeita, porque não vem de 
uma convicção sincera, e a sua falsidade só não é detectável por um idiota. 

Faz-se com que a importância de uma pessoa se lhe torne evidente, mos
trando-lhe respeito, ou simplesmente assegurando-lhe que ele é visível e 
aceitável. 

Ver e dar acusar de recepção à existência de uma pessoa é outorgar-lhe a 
sua importância. 

Saber o seu nome e as suas relações também estabelece importância. 
Alguém declarar a sua própria importância é quase tão aceitável como um 

gato morto num casamento. 
As pessoas têm valor e são importantes. Grandes ou pequenas, elas são 

importantes. 

Se sabe isto, tem meio caminho andado para ter boas maneiras. 
Desse modo podem ocorrer Relações Públicas. 

Comunicação 

O ciclo de comunicação de duas-vias é mais importante do que o seu 
conteúdo. 

O conteúdo da comunicação, o significado a ser transmitido a outra ou
haver um ciclo de comunicação de duas

vias. -
outras pessoas, é secundário ao facto de 

A comunicação existe para se obter uma resposta ou para ser usada. 
A comunicação, com o ciclo de comunicação dentro em primeiro lugar, 

tem que existir antes de transportar qualquer mensagem. 
As mensagens não viajam numa linha que não existe. A linha ou percurso 

através do qual uma comunicação viaja de uma pessoa para outra, tem de
estar aí. 

A publicidade está sempre a violar isto. “Compre Feijocas!” Isto é dito para 
o vazio. Outras coisas têm que estabelecer a linha. E a linha tem que ser esta
belecida, de tal maneira que se consiga obter um retorno, quer seja pelo uso, 
compra ou resposta. 

Um exemplo divertido foi o de um vendedor que, sem preâmbulo nem ra
zão, dizia às pessoas para comprarem um produto de muitos milhares de 
dólares sem dar sequer uma explicação do seu uso ou valor. Resposta, zero. 
Nenhuma linha de comunicação. Ele estava a escrever a um nome, mas não 
realmente a uma pessoa. 
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Uma comunicação 
que viaja num só 
sentido, nunca 
estabelece um ciclo 
de comunicação de 
duas-vias. Em 
situações sociais a 
aceitação da pessoa 
não ocorre sem ela. 

Boas maneiras 
requerem um ciclo 
de comunicação de 
duas-vias, entre o 
próprio e a outra 
pessoa. 

COMUNICAÇÃO 

COMUNICAÇÃO 
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Nas relações sociais, um ciclo de comunicação tem que ser estabelecido 
antes que qualquer aceitação do interlocutor possa ter lugar. Então talvez se 
possa fazer chegar a mensagem. 

As boas maneiras requerem um ciclo de comunicação de duas-vias. Isto é 
verdade até para as cartas sociais e chamadas telefónicas. 

Daqui se obtém a expressão “dar as boas-noites à anfitriã quando alguém 
se vai embora”. 

Uma pessoa tem que compreender realmente o ciclo de comunicação de 
duas-vias para ter muito boas maneiras. 

Sem um ciclo de comunicação de duas-vias, as Relações Públicas têm mui
to pouco valor. 

Rituais 

Se o ritual de conferências de um índio era tão exacto e complexo, se um 
milhar de outras raças primitivas tinha uma conduta social e formas de 
apresentação precisas; então não é demasiado pedir ao homem moderno que 
tenha também boas maneiras. 

Mas nos nossos dias as “boas maneiras” são menos evidentes do que foram 
em tempos. Isto acontece, pois a mistura de tantas raças e costumes tem 
levado a destruir os padrões dos rituais anteriormente bem estabelecidos nas 
unidades mais pequenas. 

Assim, parece que assistimos a uma era de maneiras desleixadas. 

Isto não é desculpa para se ter más maneiras. 

Pode-se ter excelentes maneiras apenas observando: 

a. A importância das pessoas. 

b. O ciclo de comunicação de duas-vias. 

c. Os rituais locais observados como conduta correcta. 

Estas são as primeiras obrigações de uma pessoa que está a aplicar a 
tecnologia de PR. 

Sobre essa base pode-se construir uma presença aceitável de Relações 
Públicas, que faça com que a PR tenha sucesso. 
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PROGRAMA 

PROGRAMA 

Pode-se 
Parece que não conseguimos qualquer Vou fazer uma sondagem para ver o que influenciar a apoio para os nossos esforços. se pode fazer acerca disso.

comunidade
como um todo TECNOLOGIA DE com a tecnologia 

das relações CONSELHO DA 
públicas. Condição  Ambiental 

Uma sondagem 
O que mais preocupa as pessoas 

feita com acerca do ambiente? 

números 
suficientes 

de público … 

… põe a 
Aqui estão os 

descoberto a resultados da

preocupação 
sondagem.

mais real para
o público. 

ZONA COSTEIRA ARRUINADA 54% 

DESFLORESTAÇÃO 19% 

QUALIDADE DO AR 17% 

OUTROS 10% 

Pode então ser
delineado um

programa para
o grupo que

impulsione os
seus objectivos

e que ganhe
agora o apoio 

da comunidade. 
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RELAÇÕES PÚBLICAS AJUDA-O A FAZER UM MUNDO MELHOR

CONSELHO DA 
Condição Ambiental 

Salvem a Nossa 

O
Zona Costeira 

BJECTIVOS 
PARA ESTE ANO 

O resultado é uma cooperação aumentada, com acções 
que melhorem situações na sociedade e no mundo. 
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APLICAÇÃO DAS 
RELAÇÕES PÚBLICAS 

Não importa quão importante seja a sua actividade ou objectivo, não é 
possível depender apenas na cooperação e acordo dos outros. A menos que 
façam que os seus propósitos sejam tornados conhecidos e reais, existem muito 
poucas razões para que outros suportem os seus esforços. 

As Relações P blicas são o método que uma pessoa pode usar para conseguir ú 
esse apoio. 

Existem muitas ferramentas de Relações Públicas disponíveis. Por exemplo, 
temos sondagens para descobrir os nossos públicos e a realidade e o nível de 
aceitação de cada um. Temos o triângulo ARC com o ciclo de comunicação 
de duas-vias para aumentar a afinidade e a realidade. Existe o conhecimento 
das boas maneiras, dar importância aos outros e observar os seus rituais, o que 
ajudará a interagir com êxito em relação a eles. 

As ferramentas são numerosas, mas têm de estar bem sabidas e ser aplicadas 
habilidosamente de forma a conseguir o acordo dos outros. 

Existem muitos propósitos dignos que ajudarão este mundo a tornar-se um 
lugar melhor. Mas nenhum homem está sozinho na sociedade, e se queremos 
alcançar os nossos propósitos, a cooperação dos outros é sempre necessária. 

Se você tem um propósito de ajudar os outros e de melhorar a sociedade, 
pode usar as Relações Públicas para tornar a sua tarefa mais fácil. 

Muitas outras pessoas têm objectivos semelhantes aos seus, e com esta 
tecnologia, poderá chegar até eles. Qualquer coisa que seja verdadeiramente 
digno de mérito vale a pena levar a cabo – e não é provável que o consiga 
sozinho. As relações públicas são como conseguirá que outros apoiem os 
vossos esforços. ■ 
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EXERCICIOS PRÁTICOS 

Eis aqui alguns exercícios relacionados com as Relações Públicas. Ao efectuá
-los aumentará a sua compreensão dos dados. 

1 Olhe em volta do seu meio ambiente e nomeie tantos “públicos” diferentes 
quanto possível. Faça isto até que esteja seguro de que consegue determinar 
correctamente vários públicos que seriam abordados por mensagens separa
das de Relações Públicas. 

2 Escolha um grupo espec fico ou um público numa área ou actividade í 
com a qual tenha alguma familiaridade. Efectue uma sondagem a esse 
público ou grupo para estabelecer a sua realidade acerca de algum assunto. 

3 Faça a tabulação das respostas à sondagem que fez no exercício anterior, 
usando a informação contida neste livro acerca de pôr as respostas a 
sondagens em forma tabular. 

4 Escreva um exemplo da sua própria experiência ou observação da Lei 
dos Dados Omitidos: “QUANDO NÃO HÁ DADOS DISPONÍVEIS AS 
PESSOAS INVENTAM-NOS ” Depois dê maneiras específicas de como a . 
pessoa ou pessoas envolvidas podiam ter manejado a situação usando os 
dados sobre relações públicas contidos neste livro. Repita este exercício 
tantas vezes quantas as necessárias até que sinta que está seguro que 
consegue identificar correctamente situações que tenha observado da Lei 
dos Dados Omitidos e que sabe como as manejar usando a tecnologia das 
Relações Públicas. 

5 Descubra vários rituais locais observados como uma conduta própria na 
sua área e que devam ser observados se se quiser ter “boas maneiras”. 

6 Vá e pratique as “boas maneiras” só observando os princípios: 

a. Importância de pessoas. 

b. O ciclo de comunicação de duas-vias. 

c. Rituais locais observados como conduta apropriada. 

Faça isto até que consiga utilizar boas maneiras com certeza. 
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RESULTADOS DA APLICAÇÃO

A tecnologia das Relações Públicas e 
sondagens, conforme foi desenvolvida por 
L. Ron Hubbard, consegue abrir qualquer 
porta. As pessoas que têm estudado esta 
informação ficam espantadas com a sua 
simplicidade e aplicabilidade. Com ela, 
consegue-se lutar pelas causas e ganhá-las. 
As ideias conseguem ser aceites quando 
não o tinham sido antes e consegue-se 
atingir produção real sem problemas. 
Conforme está ilustrado nos sucessos 
abaixo, as Relações Públicas são uma 
ferramenta indispensável. 

Uma mulher na América do Sul desco
briu que os elementos femininos da polícia 
na cidade tinham dificuldade em se con
seguir relacionar com as pessoas do seu 
distrito. Após falar com vários destes 
agentes da polícia, ela isolou o problema 
deles como uma falta de tecnologia 
de comunicação. Ela deu então uma série 
de conferências sobre este assunto às 
mulheres polícias da cidade, incluindo a 

BENEFÍ CIOS DA TECNOLOGIA DE RELA  P BLICAS. ÇÕES Ú

O gráfico demonstra o 
que pode acontecer quando 
a tecnologia de Relações 

Graduados 
do Curso 

Públicas é aplicada. Neste 
caso, uma organização 
envolvida em treinar 
pessoas, implementou uma 
campanha de longo prazo 
para chegar ao seu público 
através de toda uma 
área continental, e foi 
bem-sucedida, com um 
aumento substancial no 

Início da Campanha 

crescimento da 
organização. 

Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. 

informação básica acerca das “maneiras” 
e do triângulo ARC. Como resultado, ela 
recebeu o seguinte reconhecimento por 
parte do Comandante e Segundo Superin
tendente da força policial feminina que 
lhe ofereceu uma placa dizendo: 

“Em nome do Secretariado Geral de 
Segurança e Trânsito Público do Departa
mento do Distrito Federal, reconhecemos a sua 
promoção valiosa e altruísta da tecnologia 
de L. Ron Hubbard. Por dar às mulheres 
polícias uma melhor relação com os cidadãos 
através do uso da afinidade, realidade e 
comunicação, melhorando assim a nossa 
imagem na sociedade.” 

Um director de Relações Públicas, 
recentemente nomeado, usou a tecnologia 
de Scientology para estabelecer boa vontade 
para uma companhia que tinha acabado 
de se mudar para uma nova localidade. 
Eis aqui os seus resultados: 

“A minha primeira tarefa como director 
de Relações Públicas recentemente nomeado 
de uma companhia que tinha acabado de 
se mudar para uma nova localização, era 
estabelecer a boa vontade para a companhia 
na comunidade local. Como eu também era 
novo na área, o meu primeiro passo foi 
aplicar a tecnologia de Relações Públicas de 
L. Ron Hubbard. Efectuaram-se várias 
sondagens no bairro para descobrir o que é 
que os habitantes locais consideravam como 
desejado e necessário na área. Tornou-se 
rapidamente evidente que o crime era uma 
das principais preocupações dos habitantes 
e a comunidade desejava que alguma coisa 
eficaz fosse feita. Com esta informação à 
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mão, fui ter um encontro com a polícia 
local. Em coordenação com a polícia, usei a 
informação do Sr. Hubbard sobre metas e 
programas para desenvolver um programa 
de vigilância contra os crimes na vizinhança. 
Os voluntários da companhia que também 
estavam preocupados com o crime, ofereceram 
algumas horas por dia para ajudar a imple
mentar as metas do programa, contactando 
os residentes e persuadindo-os a participar 
no programa. Graças à eficácia deste 
programa, o nível de criminalidade da área 
baixou consideravelmente num período de 
semanas. Não só conseguimos fazer alguma 
coisa para controlar o problema do crime 
na comunidade (o que foi enormemente 
apreciado) como também conseguimos esta
belecer boas relações entre a comunidade e a 
empresa ” . 

Uma senhora da Califórnia ao ser 
recentemente admitida no departamento 
de reclamações de uma grande firma, 
adoptou esse facto como desafio, ao des
cobrir que o departamento de reparações 
da firma tinha quebrado as promessas 
feitas aos clientes acerca da devolução dos 
equipamentos reparados. Ela tinha estu
dado a tecnologia de Relações Públicas 
do Sr. Hubbard e usou-a para modificar 
totalmente a área e a má imagem passada 
que a companhia tinha com os seus 
clientes. 

“No princípio eu recebia queixas de 
uma forma regular. O público não sabia 
quando teria as suas reparações feitas. 
Descobrir que os seus equipamentos estavam 
a ser reparados em 48 horas tornou-se uma 
surpresa muito agradável para todos. 

“A certa altura tive uma cliente ao 
telefone que tinha telefonado porque o seu 
aparelho tinha estado em reparação durante 
mais de 48 horas. Quando fui verificar, 
descobri que se esperava a chegada de uma 
peça especial para melhorar a aparência do 
aparelho. Disse-lhe o que estava a ser feito, 
onde é que o aparelho estava exactamente 
na linha de reparação e para quando ela o 
podia esperar. Ela agradeceu-me e ficou 
realmente muito contente por descobrir que 
estava a receber basicamente um aparelho 
completamente novo. 

“Criei excelentes relações públicas para 
a minha companhia – os nossos clientes 
sabem agora que podem confiar em mim 
e na companhia para entregar o que lhes é 
prometido. O Director sabe que nunca tem 
de se preocupar com as reparações, entrega e 
reclamações não atendidas, enquanto ante
riormente esses assuntos eram sempre uma 
preocupação. A importância da honestidade 
e das Relações Públicas tornou-se agora 
completamente real para mim - esta tecnolo
gia transformou o meu trabalho num prazer ” . 

A Colômbia tem sido devastada pela 
violência civil e insegurança há vários 
anos. Um grupo de cidadãos interessados 
resolvendo chamar a atenção geral para 
os esforços de redução da violência no 
seu país, usou a tecnologia de Relações 
Públicas de L. Ron Hubbard, para estabe
lecer a melhor forma de prova que a 
violência não tem lugar na sua sociedade. 
Começaram então uma campanha para 
aumentar o nível de honestidade na 
comunidade, usando os princípios de 
Scientology de integridade e do certo e 
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errado. Como resultado, conseguiram 
reunir centenas de jovens colombianos 
num parque de diversões e demonstra
ram o desejo de ter um país sem guerra e 
violência, atirando armas de brincar para 
uma fogueira. As suas demonstrações 
foram transmitidas para todo o país e 
tiveram um impacto enorme. Algumas 
semanas mais tarde, receberam uma 
carta do gabinete do presidente, lou
vando as iniciativas do grupo, as quais 
foram dadas a conhecer à nação através 
da rádio e da televisão. Dizia, em parte: 

“Algumas semanas mais tarde, um 
grupo de guerrilha colombiano fez o mesmo, 
deitando publicamente as suas armas para 
uma fogueira (armas reais) e dizendo não à 
violência, assassínio e destruição e dizendo 
sim à paz, felicidade e sobrevivência.” 

Uma mulher suíça descobriu que a 
tecnologia de relações públicas pode ser 
aplicada em conseguir objectivos valiosos 
em qualquer aspecto da vida. 

“Quando eu estava no ensino secundário 
encontrei dificuldades em trabalhar com um 
dos meus professores. Era muito difícil falar 
com ele e ele parecia não estar à disposição na 
maior parte do tempo. Noutras circuns
cias podia ter desistido simplesmente e 
deixar o curso. Mas neste caso, ter a 
informação que o curso dava era vital para 
a carreira que eu tinha planeado e não podia 
deixar isto de lado. 

tân-

“Afortunadamente, eu estava ao mesmo 
tempo a estudar o material do Sr. Hubbard 
sobre relações p blicas. Percebi que tinha à ú 

minha frente uma oportunidade perfeita 
para usar os princípios de PR. 

“Eu sabia que para conseguir a 
cooperação e assistência deste homem, teria 
que entrar em comunicação com ele. Apliquei 
o princ pio í de PR de comunicação com 
realidade – alguma coisa com a qual ele 
podia estar em acordo, duma forma com a 
qual ele estaria de acordo. Observando como 
ele manejava outros estudantes, entendi que a 
única forma através da qual eu poderia 
entrar em comunicação com ele seria 
provavelmente chorando! De forma que, 
apesar de pensar que estava a ser um pouco 
tonta, isso foi exactamente o que fiz. Ele 
ficou imediatamente preocupado e interessado. 
Finalmente tinha conseguido passar até ele 
o facto de que eu era sincera sobre querer 
aprender o que ele tinha para me ensinar, e 
que realmente queria o seu apoio. 

“Com a porta aberta desta forma, 
continuei a aplicar o princípio de construir 
a realidade e a afinidade através da 
comunicação. No final, ele estava muito 
interessado no meu progresso. Ajudou-me a 
ultrapassar as dificuldades que tinha estado 
a ter com uma parte das lições, e durante o 
resto do curso estava mais que disposto a 
apoiar-me quando tinha problemas em 
entender alguma coisa. 

“No fim do curso eu tinha adquirido o 
conhecimento e habilidade pela qual vim. 
Não teria sido possível se não tivesse 
conseguido primeiro a cooperação do meu 
professor. E de facto, cada um de nós 
também ganhou um amigo.” 
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GLOSSÁRIO

acusar a recepção: dar (a alguém) um acusar 
de recepção. Ver também acusar de recepção 
neste glossário. 

acusar de recepção: algo feito ou dito para 
informar outro de que a sua declaração ou 
acção foi notada, compreendida e recebida. 

afinidade: o sentimento de amor ou agrado 
ou outra atitude emocional qualquer; o grau 
de gostar. A definição básica de afinidade é a 
consideração de distância, quer boa quer má. 

botão: ao fazer sondagens, o assunto, frase, 
ou conceito que é real à maioria das pessoas 
num grupo, o qual pode ser usado para 
obter uma resposta e ganhar acordo. O termo 
vem da expressão do início de 1900 “premir 
o botão”, que significa em sentido figurado, 
“executar uma acção que automaticamente 
traz o necessário estado das coisas”. 

comunicação: o intercâmbio de ideias através 
do espaço entre dois indivíduos. 

Dianética: tem origem nas palavras gre
gas dia qu e significa “através” e nous qu e 
significa “alma”. Dianética é uma metodologia 

desenvolvida por L. Ron Hubbard, que pode 
ajudar a aliviar incómodos como, sensações e 
emoções indesejadas, medos irracionais, e 
doenças psicossomáticas. É descrita, mais 
correctamente, como o que a alma está a 
fazer ao corpo por meio da mente. 

linha de comunicação: o trajecto através 
do qual uma comunicação viaja de uma 
pessoa para a outra. 

realidade: aquilo que parece ser. A realidade 
é fundamentalmente acordo; o grau de acordo 
alcançado por pessoas. O que nós concordamos 
em ser real é real. 

S ientolog :y uma filosofia religiosa aplicada c 
desenvolvida por L. Ron Hubbard. É o estudo 
e manejo do espírito com relação a ele mesmo, 
universos e outras formas de vida. A palavra 
Sc ientolog y provém do latim scio, que significa 
“saber” e da palavra grega logos, que significa 
“a palavra ou a forma exterior pela qual o 
pensamento interior é expresso e tornado 
conhecido”. Assim Sc ientolog y significa saber 
acerca do saber. 
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ACERCA DE 
L. RON HUBBARD

Nenhuma outra afirmação tipifica mais a vida de L. Ron Hubbard do que a 
sua simples declaração: “Gosto de ajudar os outros e considero o meu maior prazer 
na vida ver uma pessoa libertar-se das sombras que escurecem os seus dias”. Por 
trás destas palavras cruciais encontra-se uma vida de serviço à humanidade e um 
legado de sabedoria que capacita qualquer um a alcançar sonhos de felicidade e 
liberdade espiritual há muito estimados. 

Nascido em Tilden, Nebraska, a 13 de Marco de 1911, a sua rota de descoberta 
e dedicação para com os seus semelhantes começou cedo. “Eu queria que as outras 
pessoas fossem felizes e não conseguia compreender porque é que não o eram”, 
escreveu acerca da sua juventude e aí estão os sentimentos que guiariam os seus 
passos durante muito tempo. Aos dezanove anos de idade, já tinha viajado mais 
de quatrocentos mil quilómetros, estudando as culturas de Java, Japão, Índia e 
Filipinas. 

Regressando aos Estados Unidos em 1929, Ron retomou a sua educação formal 
e estudou Matemática, Engenharia e o então recente campo da Física Nuclear: tudo 
isso lhe proporcionou ferramentas vitais para pesquisa continuada. Para financiar 
essa pesquisa, Ron embarcou numa carreira literária no princípio dos anos 30 e 
depressa se tornou num dos mais lidos autores de ficção popular. Ainda assim, 
nunca esquecendo a sua meta primária, ele continuou a sua pesquisa principal 
através de extensas viagens e expedições. 

Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, ele entrou para a Marinha dos 
Estados Unidos como tenente (grau inferior) e serviu como comandante de corveta 
anti-submarin a. Tendo ficado parcialmente cego e aleijado por causa de 
ferimentos recebidos em combate, foi-lhe diagnosticada incapacidade permanente 
em 1945. Através da aplicação das suas teorias sobre a mente, todavia, não só foi 
capaz de ajudar os seus companheiros de armas, como também de recuperar a sua 
própria saúde. 
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Depois de mais de cinco anos de pesquisa intensa, as descobertas de Ron foram 
apresentadas ao mundo em Dianética: O Poder da Mente sobre o Corpo . O 
primeiro manual popular sobre a mente humana expressamente escrito para o 
homem comum, Dianética anunciou uma nova era de esperança para a 
humanidade e uma nova fase da vida para o seu autor. Contudo, não cessou a sua 
pesquisa e, enquanto uma descoberta após outra eram cuidadosamente codificadas 
ao longo dos finais de 1951, nascia a filosofia religiosa aplicada de Sc ientolog y. 

Porque Scientology explica toda a vida, não há aspecto da existência do Homem 
que a obra subsequente de L. Ron Hubbard não abordasse. Residindo ora nos 
Estados Unidos ora em Inglaterra, a sua pesquisa contínua trouxe soluções a 
doenças sociais, tais como padrões de educação em declínio e o abuso generalizado 
de drogas. 

No total, as obras de L. Ron Hubbard sobre Scientology e Dianética perfazem 
quarenta milhões de palavras de palestras gravadas, livros e escritos. No conjunto, 
constituem o legado de uma vida inteira que terminou em 24 de Janeiro de 1986. 
No entanto, o falecimento de L. Ron Hubbard não constituiu de modo nenhum 
um fim: pois com cem milhões de livros seus em circulação e milhões de pessoas 
a aplicar diariamente as suas tecnologias de melhoramento, pode verdadeiramente 
dizer-se que o mundo ainda não tem melhor amigo. ■ 
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