
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 



Como é que uma pessoa consegue que se façam as coisas? Como é
que uma pessoa faz para que um sonho se torne realidade ou para
levar um plano a cabo até o completar? Muitos de nós parecemos ter
objectivos não realizados ou planos incompletos, e muitos de nós
enfrentamos tarefas que parecem esmagadoras, até mesmo impossíveis
de alcançar. Isto é verdade não só em relação a indivíduos mas
também em relação a empresas e até mesmo países. A História está
cheia de projectos falhados.

Ao examinar o tema de organização, L. Ron Hubbard desenvolveu
um conjunto enorme de tecnologia para assegurar o sucesso de
qualquer grupo. Ao fazer isso, ele também providenciou uma solução
para a mais comum das falhas: A falta de capacidade para executar
planos.

Neste livro, descobrirá como obter literalmente qualquer
meta, grande ou pequena. Os planos podem ser levados adiante até à
sua completação; mas tem que se dar um número de passos vitais,
um após outro. Aprenderá quais são estes passos e como aplicá-los a
qualquer coisa: uma ambição pessoal, uma família, um grupo, um
negócio e mais. Aprenderá que os seus sonhos se podem tornar
realidade.
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obtenção dos objectivos de cada um, não importando
quão grande ou pequeno seja o empenho, depende de
que os objectivos, propósitos e actividades estejam
alinhadas e organizadas. 

Um objectivo não é algo que a pessoa decida e que
 então, de forma milagrosa, se cumpra; apenas porque a 
pessoa decidiu que assim seria. A obtenção de um objectivo 

necessita que certas acções sejam levadas a cabo no mundo real, as quais
provocam alguma mudança para  melhor e representam um passo em frente
para a sua consumação.

Uma pessoa pode estar a trabalhar em direcção a um objectivo, mas
descobrir que as suas acções não produzem nenhum progresso nessa direcção.
Isto ocorre não apenas a um indivíduo na sua vida, mas também a uma
organização, estado ou país de qualquer tamanho. Isto pode ser o resultado de
que os planos, acções e outros factores não estejam alinhados para alcançar o
objectivo.

De facto, há um número de assuntos que compõem uma actividade. Cada
um destes deve operar de uma forma coordenada, para obter sucesso na
consumação intencionada do objectivo visionado.

Desenvolveu-se uma escala em 
prioridade relativa) dos assuntos respeitantes à organização.

A ESCALA DE 
ADMINISTRAÇÃO

A
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Um produto final valioso é um produto que pode ser 
intercambiado pelos produtos ou bens da sociedade.

OBJECTIVOS Um objectivo é uma meta conhecida para a qual são 
dirigidas acções com o propósito de o alcançar.

PROPÓSITOS

POLÍTICA

PLANOS

PROGRAMAS

PROJECTOS

ORDENS

CENÁRIOS IDEAIS

ESTATÍSTICAS

PRODUTOS 
FINAIS VALIOSOS

Um propósito é um objectivo menor que se aplica a 
actividades ou assuntos específicos. Frequentemente 
expressa intenções futuras.

A política consiste nas regras operacionais ou guias 
para a organização, que não estão sujeitas a serem 
mudadas.

Um plano é uma intenção, ampla, de curto alcance, 
pensada para o manejo de uma área ampla, para a 
remediar ou expandir, ou para obstruir ou impedir 
uma oposição à expansão.

Um programa é uma série de passos em sequência para 
levar um plano a efeito.

Um projecto é uma sequência de passos escritos para 
levar a cabo um passo de um programa.

Uma ordem é uma instrução verbal ou escrita para 
cumprir um passo de um programa, ou para aplicar a 
política em geral.

Um cenário ideal expressa o que um cenário ou área 
deveria ser. Se uma pessoa não visiona um cenário ideal 
com o qual possa comparar o cenário existente, essa 
pessoa não será capaz de reconhecer afastamentos deste.

Uma estatística é um número ou quantidade 
comparado com um número ou quantidade anterior 
da mesma coisa. As estatísticas referem-se à 
quantidade de trabalho feito ou ao seu valor.
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Esta escala trabalha-se para cima e para baixo ATÉ QUE (CADA ITEM)
ESTEJA EM ACORDO TOTAL COM OS OUTROS ITENS.

Em resumo, para alcançar sucesso todas as alíneas da escala têm que
concordar com todas as outras alíneas da escala sobre o mesmo assunto.

Tomemos “Bolas de Golfe” como assunto da escala. Em seguida, temos
que pôr todas estas alíneas da escala de acordo, entre si, sobre o assunto de
bolas de golfe. É um exercício interessante. 

A escala também se aplica a um assunto destrutivo. Como “baratas”.

Quando uma alínea da escala não está alinhada com as outras alíneas, o
projecto será prejudicado, se não falhar.

Chama-se GESTÃO à perícia com que todas estas alíneas, em qualquer
actividade, se alinham e põem em acção.

Os membros do grupo só ficam perturbados quando um ou mais destes
pontos não estão alinhados com os restantes e pelo menos com algum acordo
do grupo.

Os grupos parecem lentos, ineficazes, infelizes, inactivos ou conflituosos
apenas quando estes itens não estão alinhados, não são conhecidos nem
coordenados.

Qualquer actividade pode ser melhorada desbloqueando ou alinhando
esta escala em relação à actividade do grupo.

Como a falta de acordo faz diminuir a comunicação e a afinidade, segue-
-se que as alíneas irreais da escala (não alinhadas) produzem perturbação e
desafeição.

Segue-se que, quando estas alíneas da escala estão bem alinhadas umas
com as outras e com o grupo, haverá elevado acordo, comunicação e afinidade
no grupo.

Os costumes do grupo, assim alinhados e seguidos pelos membros, dão-

nocivo e contra-sobrevivência no grupo, pelos membros.

Esta escala e os seus elementos, bem como a capacidade de os alinhar, são
uma das mais valiosas ferramentas da organização. 
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FAZER DO PLANEAMENTO 
UMA REALIDADE

Para que um indivíduo, grupo ou organização possa alcançar um objectivo
pretendido, requer-se o conhecimento de certos princípios sobre o tema da
organização.

Quando olhamos para a organização na sua forma mais simples, quando
procuramos certas acções ou circunstâncias chave que fazem a organização
funcionar, quando precisamos de um resumo muito simples, muito vital para
ensinar as pessoas, que produza resultados, descobrimos que há apenas uns
poucos pontos que precisamos de realçar.

O propósito da organização é FAZER COM QUE O PLANEAMENTO SE
TORNE REALIDADE.

Uma realidade é um estado ou coisa que existe verdadeiramente.

Organização não é apenas um sistema extravagante e complexo, criado
para si mesmo. Isto é burocracia no seu pior aspecto. Ter organigramas só por
ter, ter gráficos estatísticos só por ter, ter regulamentos só por ter, conduz
apenas a fracassos.

A única virtude (nem sempre má) de uma estrutura burocrática, pesada,
complexa e sem sentido é possibilitar empregos aos amigos de quem a
controla. E se também não cria uma tributação onerosa e não ameaça provocar
a bancarrota devido às despesas com a sua manutenção e não sobrecarrega um
povo ou o pessoal da produção com inspecções militantes e controle
desnecessário, uma organização com o único fim de proporcionar emprego
não é mau mas, além de prover empregos, é inútil e só quando investida de
demasiada autoridade é que se torna destrutiva.

Os reis de França e de outras terras costumavam inventar títulos e deveres
para dar actividade às hordas de nobres interesseiros e para os manter junto à
corte, sob vigilância, evitando que provocassem más acções nas províncias,
onde podiam agitar o seu próprio povo. “Guardador dos Escabelos”,

6



“Segurador da Real Camisa de Dormir” e outros títulos eram disputados,
comprados, vendidos e guardados ferozmente.

A procura de posição, o esforço para se tornar mais importante e ter uma
razão de ser pessoal e para se ser respeitado, atravessa-se no caminho de um
esforço honesto para organizar de uma forma eficaz de modo a conseguir que
algo seja feito, de modo a tornar algo economicamente sólido.

Ter uma organização só por ter, geralmente dá origem a um monstro com
o qual é tão difícil viver que acaba sendo derrubado. Perdas de produção,
tributação elevada, uma interferência irritante ou terrível com as pessoas ou
com os próprios produtores convida e provoca a falência ou a revolta, muitas
vezes ambas, mesmo em empresas comerciais.

Portanto, para ter significado, utilidade e durabilidade, uma organização
tem de caber na definição acima:

FAZER COM QUE O PLANEAMENTO SE TORNE REALIDADE

Nas empresas e nas nações não há falta de sonhos na verdade. Todos, com
excepção dos mais depravados (moralmente maus ou corruptos) dirigentes de
empresas ou nações, desejam ver melhoramentos quer específicos quer gerais.
Isto é também verdade para os seus executivos e, como é a base de quase todas
as revoltas, é também certamente verdade para os trabalhadores. De cima a
baixo, então, na sua grande maioria, há um desejo de melhoramento.

Mais alimentos, mais lucro, melhor salário, mais instalações e, em geral,
mais e melhor do que quer que seja que eles acreditem ser bom e benéfico. Isto
inclui também menos daquilo que eles geralmente consideram ser mau.

Os programas que obtêm apoio geral consistem em mais do que é benéfico
e em menos do que é prejudicial. “Mais alimento, menos doença”, “Mais casas
bonitas, menos barracas”, “Mais tempo livre, menos labor”, “Mais trabalho,
menos desemprego” tipificam valiosos e aceitáveis programas.
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Mas ter apenas um programa é ter apenas um sonho. São inúmeros os
programas úteis quer em empresas, quer em partidos políticos. Eles sofrem
apenas de falta de execução.

Acontece toda a espécie de variações que provocam o insucesso de um
programa. O programa é demasiado grande. Não é considerado desejável em
geral. Não é necessário, simplesmente. Só beneficiaria uns quantos. Estas são
as razões aparentes. A razão básica é a falta de know-how sobre organização.

Qualquer programa, demasiado ambicioso, parcialmente aceitável, necessário
ou não, poderia ser executado se fosse correctamente organizado.

Os planos de cinco anos de algumas nações que estavam em voga foram
quase todos muito valiosos e quase todos ficaram aquém dos seus objectivos.
A razão não era serem irreais, demasiado ambiciosos ou geralmente inaceitáveis.
A razão para qualquer insucesso deste tipo foi a falta de organização.

Não são os sonhos do Homem que o desiludem. É a falta do know-how
necessário para tornar esses sonhos realidade.

Uma boa administração tem duas metas distintas:

1. Perpetuar (prolongar a existência de) uma empresa, cultura ou
sociedade já existente,

2. Fazer com que o planeamento se torne realidade.

Tendo uma base para operar – quer dizer, terra, pessoas, equipamento e
uma cultura – é preciso ter um bom padrão administrativo de qualquer tipo
apenas para a manter.

Desta maneira 1) e 2) acima tornam-se apenas na 2). O plano é “manter a
entidade existente”. Nenhuma empresa ou nação continua, a não ser que se
continue a pô-la lá. Assim, é necessário um sistema administrativo de
qualquer espécie, não interessa quão tosco, para perpetuar qualquer grupo ou
qualquer subdivisão de um grupo. Mesmo um rei, um chefe de uma tribo ou
um gestor que não tenha outro sistema de apoio ao qual se levem as disputas
de terras, água ou pagamentos, é um sistema administrativo. O capataz de um
grupo de trabalhadores que apenas carrega camiões tem um extraordinário e
complexo sistema administrativo em funcionamento.
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As empresas e as nações não funcionam apenas porque existem ou são
tradicionais. Elas estão continuamente a ser criadas por uma ou outra forma
de administração.

Quando todo um sistema administrativo se vai embora, se perde ou é
esquecido, ocorre um colapso, a menos que um sistema novo ou substituto
seja imediatamente posto em execução.

Mudar o chefe de um departamento, quanto mais um director geral e mais,
muito mais, um governador, pode destruir uma parte ou o todo, uma vez que
o antigo sistema, desconhecido, desrespeitado ou esquecido, pode parar e
nenhum novo sistema que seja compreendido é posto no seu lugar.
Transferências frequentes dentro de uma empresa ou nação podem manter
todo o grupo pequeno, desordenado e confuso uma vez que estas transferências
destroem a pouca administração que poderia ter existido.

Assim, se as mudanças administrativas ou erros ou carência podem destruir
qualquer tipo de grupo, é vital conhecer o assunto básico de organização.

Mesmo quando o grupo está em efeito – o que quer dizer que deixou de
originar mas só se defende quando enfrentado pela ameaça de desastre – tem
de ter um plano. E se planeia, o plano tem de ser executado ou feito de algum
modo. Mesmo numa situação simples, como o de uma fortaleza atacada, esta
tem de ser defendida através do planeamento e execução do plano,
independentemente de quão rudimentar seja. A ordem “Repelir o invasor que
está a tomar de assalto a muralha sul” é o resultado da observação e
planificação, independentemente de quão breve ou incompleta. Defender a
muralha sul acontece devido a algum sistema de administração, mesmo
quando este consiste apenas em sargentos a ouvir a ordem e a empurrar os
seus homens para a muralha sul.

Uma empresa com dívidas pesadas tem de planear, nem que não seja para
apenas empatar os credores. E algum sistema administrativo tem de existir
ainda que seja só para fazer isso.

A terrível consternação de um jovem chefe que planeia uma nova era
grande e poderosa, mas que acaba a debater-se apenas com defeitos antigos e
fracos, não é atribuível à sua “ambição insensata” ou “à falta de realidade”,
mas à sua falta de know-how organizacional.
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Mesmo os presidentes eleitos ou os primeiros ministros de democracias
são vítimas de tão terríveis desilusões. Ao contrário do que é usualmente
afirmado, eles não “faltam às promessas da sua campanha” ou “traem o povo”.
A eles, bem como aos membros do seu parlamento, falta-lhes simplesmente os
rudimentos (fundamentos) do know-how organizacional. Eles não conseguem
pôr em execução as promessas da sua campanha, não porque sejam demasiado
pomposas, mas porque eles são políticos e não administradores. 

Para alguns homens parece ser suficiente sonhar um sonho maravilhoso.
Só porque o sonharam, eles sentem que agora deveria acontecer. Ficam muito
ofendidos quando isso não acontece.

Nações inteiras, isto para não falar de firmas comerciais ou sociedades ou
grupos, passaram décadas em tumultuosa confusão porque os sonhos e planos
básicos nunca foram levados à completação com sucesso.

Quer se esteja a planear para a afluência das Montanhas Apalaches ou de
um novo hangar de carga junto à auto-estrada, descobrir-se-á que a lacuna
entre o plano e a realidade é a falta de know-how administrativo.

Ignorância técnica, finanças, mesmo falta de autoridade e planeamento irreal,
por si só, não são nenhum deles as verdadeiras barreiras entre o planeamento
e a realidade.
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PLANOS E 
PROGRAMAS

Existe, contudo, muito a saber em relação às técnicas empregues para redigir
um planeamento que converta os sonhos de uma pessoa em realidade. Um
passo inicial seria compreender os termos básicos relacionados com o assunto.

Um plano é uma descrição de intenções vastas e a curto prazo no que
respeita ao que uma pessoa veja que é requerido para se ocupar de uma área
específica. Esperar-se-ia que um plano remediasse circunstâncias não óptimas
numa área ou que a expandisse, ou que obstruísse ou impedisse uma oposição
à expansão.

Para que um plano seja levado a efeito requer-se que seja subdividido em
acções específicas que são necessárias para alcançar o que o plano propõe
fazer. Isto é feito através do uso de um programa.

Um programa é uma série de passos em sequência para levar a cabo um
plano. Para escrever um programa requer-se que exista um plano prévio, ainda
que seja apenas na mente da pessoa que escreve o programa. Chama-se meta a
um passo de um programa.

Um programa é composto de metas. Uma meta é uma acção que deve ser
tomada para que se possa alcançar um objectivo desejado.

Há vários valores de metas. Nem todas as metas têm o mesmo valor ou
importância. Cada uma delas é descrita a seguir.
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Meta Principal

Uma meta principal é o propósito geral desejável que se empreende. Este
é muito generalizado, tal como “tornar-se um praticante de ientolog
treinado”.

Outro exemplos, em campos diferentes, seriam:

“Tornar toda a maquinaria e equipamento da companhia, operacionais.” 

“Adquirir, montar, tornar disponível e usar uma propriedade adequada, e
instalações a um preço razoavelmente baixo.”

“Fazer que se distribuam livros aos clientes que encomendam pelo correio
e a todas as lojas ou distribuidores.”

Uma meta 
principal é um 
objectivo geral.

Garagem Nunes

NUNES & 
CIA., LDA.
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Metas Primárias

Uma meta primária é aquela que lida com os passos organizacionais, de
pessoal e de comunicações, que têm que ser mantidos. Isto é um grupo de
metas “compreendidas” que, se ignoradas, provocam inacção.

A primeira destas é: ALGUÉM ALI

Depois: PROPÓSITO QUE VALHA A PENA

Depois: ALGUÉM TOMANDO RESPONSABILIDADE PELA ÁREA OU
ACÇÃO

Depois: FORMA DA ORGANIZAÇÃO BEM PLANEADA

Depois: FORMA DA ORGANIZAÇÃO MANTIDA OU RESTABELECIDA

Depois: ORGANIZAÇÃO A FUNCIONAR

Se tivermos as metas “compreendidas” acima mencionadas, podemos
continuar; mas se forem abandonadas ou não forem substituídas, então não
interessa que outras metas sejam projectadas daí em diante, elas ficarão
sujeitas a colapso ou falharão completamente.

No que se mencionou acima pode haver uma necessidade contínua de
reactivar constantemente uma ou mais das metas “compreendidas”, ENQUANTO
se tenta fazer avançar mais metas.

Alguns exemplos de metas primárias seriam: 

“Aceitar a tarefa que foi atribuída.”

“Ler e compreender o programa que se fará.”

Alguém aí é um 
exemplo de uma 
meta primária.

Garagem 
     Nunes

Funcionarás 
muito bem como 

meu chefe mecânico.

SR. NUNES
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Metas Vitais

Uma meta vital é algo que tem que ser feito para meramente funcionar.

Isto requer uma inspecção quer da área em que se está a operar, quer dos
factores ou material ou organização com que se está a trabalhar.

Encontram-se então aqueles pontos (por vezes enquanto em funcionamento)
que param ou ameaçam sucessos futuros. E estabelece-se o ultrapassar dos
pontos vitais como metas.

Alguns exemplos disto seriam:

“Examine as circunstâncias do que está a inspeccionar, com os seus
próprios olhos; não aceite os pareceres de outros.”

“Não aceite ordens de ninguém a não ser do seu superior imediato.”

“Não permita que os abastecimentos de livros falhe no país enquanto a
campanha estiver a andar.”

“Mantenha um nível elevado de comportamento ético e dê um exemplo
excelente ao fazê-lo.”

Deve manter- 
-se dentro uma 
meta vital 
para operar 
com sucesso.

Lembre-se de manter estas 
luzes sempre acesas durante 

as horas de trabalho.
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Metas Condicionais

Uma meta condicional é aquela que é feita para encontrar dados, ou se um
projecto se pode realizar, ou onde se pode fazer, etc.

 Vocês já viram tipos trabalharem toda a vida para “ficarem ricos”, ou qualquer
coisa do género para “fazerem uma viagem à volta do mundo” e nunca o
conseguem. Um outro indivíduo propõe-se “viajar à volta do mundo”, e mete-

fá-lo. Assim, há um tipo de meta conhecida como
meta condicional. Se eu pudesse simplesmente __________ então nós
podíamos __________ e assim conseguiríamos __________. Isto está muito
bem, é claro, até se tornar irreal.

Há toda uma classe de metas condicionais que não têm SE algum. Estas são
metas legítimas. Há nelas muitíssimo “VAMOS”: “Nós vamos __________ e
então __________.”

Algumas vezes a “sorte” súbita bate à porta e deve rapidamente aproveitar-

rapidamente quando ela acontece. Está em terreno pouco firme a pessoa que
conta com “a boa sorte” como solução.

Uma meta condicional válida seria: 
“Nós iremos lá e veremos se a área é útil.”
Outro exemplo de meta condicional é: 
“Se há trabalho de arquivo atrasado, então organiza diariamente um período

curto de tempo em que os empregados da companhia ajudem a arquivar as
partículas nos ficheiros adequados ”

Basicamente, todas as metas condicionais são acções de recolha de dados
para começar e, se tudo estiver bem, para se passar então à acção.

Basicamente, 
todas as metas 
condicionais são 
acções de recolha 
de dados para 
começar e, se 
tudo estiver bem, 
para se passar 
então à acção.

Se tivermos 
muito trabalho, 
instalo uma 
segunda oficina.

Garagem Nunes
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GOMES

LOPES
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Metas Operacionais
Uma meta operacional estabeleceria a direcção do movimento e qualificá-

período calendarizado, no qual tem de estar
completada para poder encaixar nas outras metas.

Algumas vezes o período é determinado como “ANTES”. E pode não haver
tempo estabelecido para o acontecimento que deve ser realizado “antes”.
Assim é executado de uma maneira apressada, “por via das dúvidas.”

Exemplos de metas operacionais seriam: 
“Anuncie livros nas revistas locais em que se subscreve o tipo de público

que estaria interessado nestes livros.”
“Contrate trabalhadores locais para fazerem tijolos para as paredes.”
“Estabeleça como é que o boletim de notícias da companhia se pode enviar

por correio aos escritórios filiais, da maneira mais económica.”
“Limpe a suite do Presidente.”
“Mande um mensageiro directamente ao escritório central, com as respostas

do correio ”

Uma meta 
operacional 
estabeleceria a 
direcção do 
avanço e 
qualificá-la-ia.

TRABALHOS A FAZER HOJE
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Metas de Produção

Estabelecer quotas, usualmente contra o tempo, são metas de produção.

Exemplos de metas de produção seriam: 

“Em Junho, pôr de parte o dinheiro para pagar a matrícula do próximo ano.”

“Cinquenta mil livros encadernados no próximo mês ”

Como as estatísticas reflectem mais facilmente a produção, uma organização
ou actividade pode estar tão consciente de METAS DE PRODUÇÃO que falha
em estabelecer metas condicionais, operacionais ou primárias. Quando isto
acontece a produção fica em risco de colapso devido à falta do planeamento
mencionado para os outros tipos de metas.

A produção como o único tipo de meta pode tornar-se tão absorvente que
as metas condicionais, mesmo quando estabelecidas, são completamente
negligenciadas. Neste caso as metas operacionais e primárias tornam-se muito
irreais e as estatísticas DESCEM.

TENS QUE INSPECCIONAR E FAZER ESTUDOS E REUNIR DADOS E
ESTABELECER METAS OPERACIONAIS E PRIMÁRIAS ANTES DE
PODERES ESTABELECER METAS DE PRODUÇÃO.

Uma razão normal para estatísticas de produção baixas é o desaparecimento
de metas primárias. Elas desaparecem e ninguém nota que isto afecta
negativamente a produção. A produção depende de se manterem dentro outras
metas anteriores.

As metas de 
produção 
estabelecem quotas, 
geralmente com 
respeito a um tempo 
determinado.

Reparações 
Feitas
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O que se segue é um resumo conciso dos diferentes tipos de metas que
formam um programa.

Tipos de Metas

METAS
  PRINCIPAIS

METAS 
PRIMÁRIAS

METAS 
VITAIS

METAS 
CONDICIONAIS

METAS 
OPERACIONAIS

METAS 
DE PRODUÇÃO

Metas de tipo organizacional, de pessoal e de 
comunicações. Estas têm que ser mantidas dentro. 
São o tipo de metas que tratam com terminais, 
rotas de comunicação, material e organigramas. 
Exemplo: “Encarregar alguém de organizar e fazer 
que ele estabeleça as restantes metas primárias”, ou 
“Restabelecer o sistema de comunicações original, que caiu 
em desuso”.

Aquelas que têm que ser feitas para que se possa 
operar de todo; baseadas numa inspecção da área 
na qual se está a operar.

Aquelas que se estabelecem OU_________ 
OU________, para averiguar dados ou ver se um 
projecto pode ser feito, ou onde ou para quem.

Aquelas que expõem instruções e acções, ou um 
calendário de acontecimentos ou esquema de 
horários.

A ampla ambição geral, que cobre possivelmente 
um período de tempo longo e apenas 
aproximado. Tal como: “Conseguir uma 
segurança maior” ou “Chegar a ter 50 
empregados na organização ”

Aquelas que estabelecem quantidades como 
estatísticas.
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COMO ESCREVER AS 
METAS DE UM PROGRAMA

Alguns dados devem ser tomados em consideração ao escrever as metas
para um programa. A sua aplicação ajudará a pessoa a conseguir que se façam os
seus programas e a que os seus planos se tornem realidade.

Ao escrever metas operacionais, a primeira deve requerer que a pessoa, área
ou organização aumente o seu nível de produção.

Mas, na realidade, você não pode escrever uma meta de produção pura. Seria
impossível escrever uma meta de produção pura, porque alguém teria de o fazer,
e no momento em que tem aí alguém para fazê-lo, você tem organização. Assim,
existe uma certa quantidade de organização que entra aí.

Por exemplo, ao manejar um departamento encarregado de cobrar as
receitas de uma organização, a pessoa teria que incluir nisso, como a sua
segunda meta o aumento do tamanho do departamento. A primeira meta seria
que o departamento fizesse o que pudesse para manejar as suas cobranças. E a
segunda meta seria incrementar esse departamento de imediato. Caso contrário,
a produção não continuará.

Portanto, tem que haver organização imediata para que haja produção.

Metas Finitas
Bem, o que acham de uma meta como esta: “Manter relações amistosas com

o ambiente.” O que acharia dessa meta? Não é de todo uma meta que leve a
pessoa a executar uma acção. Não é uma meta de forma nenhuma!

Agora, se for dito, “Visite este, e este, e este, e este, e torne-os conscientes da
sua presença. . .” e por aí fora, poderia conseguir-se algo classificado como
FEITO em relação a isso.

As metas deveriam ser finitas – factíveis, finalizáveis, completáveis. Isto
contribuirá para o SUCESSO dos seus programas.

Programas Simulados
Uma vez que se aprenderam os tipos de metas e como escrevê-las, pode-se

formular então programas.

Nas páginas seguintes encontrará dois exemplos de programas simulados.
Estes mostram claramente a inter-relação e a sequência dos diferentes tipos de
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metas que constituem um programa standard. Cada exemplo tem um propósito
específico: com o primeiro, aprende-se como fazer um programa; com o segundo,
aprende-se acerca de produção. Podem-se fazer estes dois programas meta após
meta, e compreender a ordem e funcionalidade dos programas e acima de tudo,
quais são os tipos de metas e como funcionam juntas.

Fazendo estes programas, será então capaz de escrever e levar a cabo os seus
próprios programas e isso colocá-lo-á no caminho de alcançar os seus objectivos
e propósitos.

 Programa Simulado 1

Propósito: Aprender a fazer um programa.
Meta Principal: Conseguir que seja feito.
Meta Primária:
1. Le ia este programa.
Metas Vitais:
1. Seja honesto em relação a fazê-lo.
2. Faça-o todo. 
3. Marque cada meta assim que a tiver terminado.
Metas Operacionais:
1. Tire o seu sapato direito. Olhe para a sola. Note se tem alguma coisa.

Volte a calçá-lo.
2. Vá beber um copo de água.
3. Pegue numa folha de papel. Desenhe três círculos concêntricos.

Vire-a ao contrário. Escreva o seu nome no verso. Rasgue-a e ponha
os pedaços num livro.

4. Tire o seu sapato esquerdo. Olhe para a sola. Note se tem alguma
coisa. Volte a calçá-lo.

5. Encontre alguém e diga-lhe olá. Volte e escreva um comunicado para
si mesmo sobre como é que isto foi recebido.

6. Tire os dois sapatos e bata-os três vezes um contra o outro, nos
calcanhares, e volte a calçá-los.

7. Escreva uma lista de projectos na sua vida que tenha deixado
incompletos ou por fazer.

8. Escreva porque é que isto aconteceu.
9. Reveja cuidadosamente este programa para se assegurar de que o fez

todo honestamente.
10.  Faça uma lista das suas compreensões, se teve alguma enquanto fazia

este programa.
11. Decida se fez este programa honestamente.
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Programa Simulado 2

Propósito: Aprender sobre produção.

Meta Principal: Produzir de facto alguma coisa.

Metas Primárias:

1. Agarre num lápis e em cinco folhas de papel.

2. Situe-se de maneira a poder fazer este programa.

Metas Vitais:

1. Leia uma meta operacional e assegure-se de que a executa completa-
mente antes de prosseguir.

2. Produza o que realmente se pede.

Metas Operacionais:

1. Aparente estar muito ocupado, sem realmente estar a fazer nada.

2. Faça-o de novo, mas desta vez seja muito convincente.

3. Determine qual é o produto final valioso do seu trabalho ou actividade.
Obtenha ajuda de outra pessoa se for necessário.

4. Endireite os papéis na sua mesa.

5. Pegue na folha número 1 das metas primárias acima. Escreva se o
número 4 foi ou não produção.

6. Encontre um papel ou mensagem que não contribua de nenhuma
maneira para que consiga o seu produto.

7. Responda-lhe.

8. Pegue na segunda folha de papel que se pede na meta primária. Escreva
nela porque é que a acção descrita em 7 é perfeitamente razoável.

9. Pegue na terceira folha de papel e desenhe como é que você recebe a
comunicação no seu trabalho.

10. Obtenha um produto correcto do seu trabalho, completo e de alta
qualidade.

11. Entregue-o.

12. Reveja as metas operacionais e veja qual delas o fez sentir melhor.

13. Pegue na quarta folha de papel e escreva se a produção é ou não a
base da moral.

14. Pegue na quinta folha de papel, use-a como capa e escreva um sumário
do programa.

15.  Dê-se conta de que completou um programa.
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PLANEAMENTO 
E METAS

 Toda a espécie de planos pode ser delineada para que se obtenham fins
desejáveis. Contudo, são somente planos. Não estarão completados até que o
quando e o como se vão fazer, e o por quem, tenha sido estabelecido, organizado
segundo horários, autorizado ou aprovado.

Esta é a razão por que o planeamento ganha, por vezes, má fama.

Poder-se-ia planear fazer um milhão de dólares, mas se o quando, o como e por
quem não foram definidos como metas de tipos diferentes, simplesmente não
aconteceria. Traça-se um plano brilhante de como converter o Porto de Boston numa
zona para petroleiros. Podia estar tudo em desenhos e perfeitamente bem colocado.
Até se podia ter modelos dele. Dez anos passaram e não foi iniciado e muito menos
completado. Vêem-se planos destes. As Feiras Mundiais estão cheias deles.

Também se podia ter um plano que tivesse metas definidas – quem, quando,
como – mas se as metas fossem fracas ou irreais, nunca se completaria.

Também se podia ter um plano que não tivesse nenhuma META
CONDICIONAL prévia e assim ninguém o quereria realmente e não serviria
realmente propósito algum. É muito pouco provável que alguma vez se terminasse.
Existiu algo assim em Corfu (uma ilha próximo da Grécia). Era um teatro grego
meio terminado, que foi deixado assim. Ninguém perguntou aos habitantes se o
queriam ou se era necessário. Assim, mesmo muito bem planeado e mesmo com
metas parciais e meio construído, ele aí está – meio construído. E assim permaneceu.

Um plano, pelo que se pretende dizer o desenho ou modelo à escala de uma área,
projecto, ou coisa, é naturalmente uma necessidade vital em qualquer construção e
sem ele a construção fracassa. Pode mesmo ser autorizado como um plano.

Mas se não foi o resultado daquilo que se encontrou numa meta condicional
(um inquérito do que é necessário ou exequível), será inútil ou não se
enquadrará. E se não se lhes atribui fundos e não se ordena a ninguém que o
execute e se não existe calendarização para o fazer, então, nunca se fará devido
a cada uma destas razões.
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Quando uma pessoa tiver desenhado um plano e estiver a idealizar um
programa que requeira aprovação; para conseguir que sejam aprovados, teria
que mostrá-lo da maneira que se segue: 

a. O resultado de uma meta condicional (inquérito do que se deseja ou
necessita),

b. Os detalhes da própria coisa, isto é, um quadro dela ou do seu âmbito,
mais a facilidade ou dificuldade em fazê-la, e com que pessoas e com que
materiais,

c. Sua classificação como vital ou simplesmente útil,

d. As sua metas primárias mostrando a organização necessária para o
executar,

e. As metas operacionais apresentando a sua calendarização (mesmo que
calendarizado não com datas mas com dias ou semanas) e encaixando com
outras acções,

f. O seu custo e se se auto-financiará ou não, ou se pode ser suportado ou
quanto dinheiro renderá.

O programa teria que incluir as metas.

Um plano seria um desenho da própria coisa.

Desta forma vê-se porque é que muitas coisas nunca resultam de todo e
porque é que muitas vezes não são completadas, mesmo quando planeadas. O
plano não chega a ser proposto sob a forma de metas e portanto é irreal ou não
chega a ser executado.

Uma meta condicional deixa algumas vezes de perguntar que obstáculos
ou oposição seriam encontrados ou que capacidades estão à disposição, e pode
dessa maneira sair dos carris.

Mas se estes pontos são compreendidos, uma pessoa vê o âmbito do
assunto e pode tornar-se bastante brilhante e conseguir coisas que até então
estavam fora do alcance ou nas quais nunca antes se pensou.
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PLANEAMENTO ESTRATÉGICO
Nenhum estudo de planeamento e metas está completo sem se examinar

o tema de planeamento estratégico. É de uma tal importância vital, que merece um
estudo aprofundado no que se refere à sua definição e uso e também à sua
relação com outros aspectos de gestão.

O termo “ESTRATÉGIA” deriva das palavras gregas:

strategos, que significa “geral”,

stratos, que significa “exército”,

agein, que significa “liderar”.

ESTRATÉGIA, portanto, segundo a definição de dicionário, refere-se a um
plano para a condução geral de uma guerra ou um sector da mesma.

Por extensão (inferindo a partir de factos conhecidos), também veio a
significar um plano para a hábil condução geral de um vasto campo de operações,
ou de um sector dessas operações, para a realização de um objectivo ou
resultado específicos. 

Isto é planeamento feito ao nível dos escalões superiores, visto que, para
ser eficaz, tem que ser concebido a partir de uma visão geral da situação geral
existente.

É uma declaração dos planos cujo desígnio é realizar um vasto objectivo e,
inerente à sua definição está a ideia de um uso inteligente dos recursos ou
manobras para superar o inimigo ou triunfar sobre os obstáculos existentes
que impedem o alcançar do objectivo. 

É a estratégia central, concebida ao mais alto nível, que, como um guarda-
chuva, cobre as actividades dos escalões que lhe são inferiores.

Isto diz-nos o que é o planeamento estratégico. 

O Que Ele Faz

O que o planeamento estratégico faz é fornecer directrizes para as actividades
de todos os escalões inferiores. Todos os planos tácticos, programas e projectos a
serem levados a efeito pelos escalões inferiores para alcançar o objectivo
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decorrem do plano estratégico superior. Este é o plano geral com o qual tudo
o mais é coordenado.

Isto dá-nos uma visão clara da razão pela qual o planeamento estratégico
é importante de uma forma tão vital e porque deve ser feito pelo corpo do nível
superior de planeamento, para a gestão ser eficaz e bem sucedida.

O que acontece se falta o planeamento estratégico? Bem, o que acontece
na condução de uma guerra se não se estabelece um plano estratégico?

As tropas chave podem ser deixadas com os flancos expostos e sem apoio
em áreas vitais, enquanto outras tropas travam batalhas sem finalidade em
posições menores. Os víveres e munições podem ser transportados (posicionados
para uso) para áreas erradas ou não ser sequer enviados. Conflitos de ordens,
linhas e manobras obstruídas, recursos desperdiçados e batalhas perdidas
serão os resultados. Quando há falta de um plano, não há coordenação e o
cenário é de dispersão e confusão. Em resumo, um desastre.

Que diferença entre isto e um impulso forte, para diante, coordenado,
positivo, no sentido de alcançar o objectivo!

Se transpusermos tudo isto para a nossa própria actividade, teremos uma
visão ainda mais clara do motivo por que o planeamento estratégico deve ser
feito nos níveis superiores de administração. A palavra-chave aqui é “feito”.
Não pode ser negligenciado ou posto de parte. Não se pode presumir que está
feito. O planeamento estratégico tem que ser feito e afirmado e dado a conhecer
pelo menos aos níveis imediatamente inferiores de administração para que a
coordenação e o estabelecimento de metas correctas possam ter lugar. 

Propósito e Planeamento Estratégico

Um plano estratégico começa pela observação de uma situação a ser manejada
ou de um objectivo a atingir.

Traz sempre consigo uma afirmação do propósito ou propósitos definidos a
alcançar.

Logo que o propósito foi estabelecido, é possível fazer derivar dele vários
planeamentos estratégicos.
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De facto, PODE DIZER-SE QUE ESTRATÉGIA É A FORMA COMO SE VAI
VERDADEIRA, EFECTIVA E RAPIDAMENTE FAZER MANIFESTAR UM
PROPÓSITO E AVANÇAR NO UNIVERSO FÍSICO REAL, COM VELOCIDADE
E SEM FALHAS.

Qualquer plano estratégico pode incluir uma quantidade de acções importan-
tes, requeridas por um ou mais sectores diferentes para que o propósito seja
alcançado. Estas são expressas em termos muito gerais porque são afirmações do
plano geral inicial que foi traçado. Delas podem-se derivar planos tácticos. Mas to-
das estas coisas têm que se coadunar.

Exemplo:

Situação: A Companhia de Papel ABC, embora continue a produzir a sua linha
de produtos de papel que anteriormente era bem-sucedida, continua também a
concentrar-se unicamente na sua clientela regular já estabelecida, ao passo que
negligencia uma quantidade de público potencial. A companhia está rapidamente
a ir à falência e a perder os seus executivos a favor de outras companhias com “mais
oportunidades de expansão”.

Propósito: Colocar aí uma companhia de papel plenamente desenvolvida que
alcança todo o seu público potencial com vista a vendas em volume dos produtos
existentes e novos, enquanto continua também a servir a sua clientela regular e lhe
vende em volume, restabelecendo assim a solvência da companhia e criando uma
reputação de empresa lucrativa, moderna, eficiente e com possibilidades de
expansão.

Plano Estratégico: O plano estratégico, baseado na situação e no propósito
estabelecido, poderia ser algo como isto:

1. A acção mais imediata e vital, necessária para parar as perdas (sem
interromper quaisquer negócios em curso nem des tabelecer qualquer outra
unidade) será criar e pôr a funcionar uma nova unidade de vendas (ao lado da que
já existe) que terá como primeira prioridade o desenvolvimento imediato de novos
clientes para a linha de produtos actual entre: a) distribuidores retalhistas de papel,
b) distribuidores de papel por atacado, e c) encomendas directas por correio. Terão
que se procurar vendedores experientes e honestos para chefiar cada uma destas
secções, e terão que se localizar mais vendedores profissionais em quantidade.
Podem-se obter os seus serviços por uma quantia inicial muito baixa, e eles podem
ganhar a maior parte do seu dinheiro em comissões. Esta operação pode então ser
alargada a áreas mais vastas utilizando directores distritais, vendedores para formar
outros vendedores e até mesmo vendedores que vão de porta em porta. Como parte
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deste plano terá que se elaborar o sistema de comissões, estojos de venda de
pacotes, a promoção e a publicidade. Pôr isto a funcionar numa base imediata
aumentará as vendas e afastará as perdas, e muito em breve fará expandir a
companhia até ao campo dos lucros astronómicos.

2. Enquanto a acção imediata para manter o estado das coisas passa a estar
dentro, as vendas e serviço actuais aos clientes devem ser mantidos. Ao mesmo
tempo, é preciso rever as vendas e os historiais de produção do pessoal existente,
bem como contabilizar minuciosamente os registos da companhia para se
descobrir de onde vêm as perdas. Deve-se despedir qualquer pessoal não produtivo
e reter as pessoas produtivas. Caso se descubram desfalques ou quaisquer
irregularidades financeiras, isso terá que ser manejado com a acção legal
apropriada. Por outras palavras, a empresa corrente tem que ser totalmente revista
e depurada, e a produção tem não só que ser mantida como aumentada o mais
possível, com metas de produção fixadas e alcançadas.

3. Tem que se estabelecer um programa pelo qual se façam sondagens a todo o
público para se apurar que novos produtos de papel o público quer ou comprará.
Baseada no resultado destas sondagens, toda uma nova linha de produtos de papel
(em suplemento à velha linha estabelecida) pode então ser desenvolvida,
produzida, promovida e largamente vendida. O programa para estabelecer a nova
linha de produtos terá que cobrir o financiamento, a organização da nova unidade
de produção (incluindo executivos honestos, designers competentes e quaisquer
operários adicionais necessários) bem como quaisquer máquinas ou equipamentos
suplementares requeridos. Também precisará de incluir um vasto PR, promoção e
campanhas de vendas que impulsionem os novos produtos bem como os antigos,
para que haja um grande volume de vendas de ambos. Inerente a este plano estaria
uma campanha de promoção da imagem da companhia como pioneira no campo
dos novos produtos de papel e oferecendo oportunidades a executivos virados para
a expansão.

Um tal plano estratégico não só corrigiria uma má situação, mas dar-lhe-ia uma
volta até a transformar num cenário de altos lucros e expansão para o futuro de
toda a companhia.

O que tentamos realizar é tirar o cenário de dificuldades e expandi-lo até um
tremendo nível de viabilidade.

A partir deste plano estratégico, seria feito o planeamento táctico, tomando as
metas estratégicas gerais e decompondo-as em acções precisas e com metas
exactas, que executarão o plano estratégico.
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Teríamos muitas pessoas a trabalhar nisto e seria essencial que todas elas
tivessem o propósito claro e que não houvesse pontos de conflito interno na
campanha geral. Alguém que lesse estes planos poderia não ver a sua importância,
a não ser que compreendesse a situação e tivesse um propósito geral superior, a
partir do qual pudesse afinar o seu planeamento táctico.

É muito comum na execução táctica de um plano estratégico achar-se
necessário modificar algumas metas tácticas ou acrescentar algumas novas ou
mesmo abandonar outras que se venha a descobrir serem desnecessárias.

A gestão táctica de um plano estratégico é uma espécie de arte em si mesma,
portanto isto é permitido.

Assim, dado um bom propósito em relação ao qual as coisas possam ser
coordenadas, a acção estratégica necessária para o realizar pode então ser calculada
e os planos tácticos que tornarão realidade o plano estratégico podem seguir-se. 

Desta forma um grupo pode florescer e prosperar. Quando todos os pontos de
apoio e as forças estiverem alinhadas num impulso único, pode desenvolver-se
uma tremenda quantidade de poder.

Assim, obtém-se a afirmação do propósito, e a partir daí calcula-se qual a
estratégia a usar para realizar o propósito, o que estabelece uma ponte entre o
propósito e a sua praticabilidade táctica.

Quando o plano estratégico, com o seu propósito, for apresentado, é tomado
pelo nível inferior de comando seguinte e transformado num planeamento táctico.

O Planeamento Estratégico Versus Planeamento 
Táctico

A estratégia difere da táctica.

Este é um ponto que tem que ser claramente compreendido pelos vários
escalões de administração.

Existe uma diferença muito, muito grande entre um plano estratégico e um
plano táctico.

Enquanto o plano táctico se usa para ganhar um recontro, o planeamento
estratégico usa-se para ganhar toda a campanha.
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Enquanto o plano estratégico é um plano em larga escala e a longo prazo para
assegurar a vitória, um plano táctico diz exactamente quem mover ou o quê, e para
onde, e exactamente o que fazer nesse ponto. 

O plano táctico deve integrar-se no plano estratégico e realizar o plano
estratégico. E deve fazer isto por meio de metas precisas e praticáveis. 

Isto, na essência, é gestão.

Criar uma Ponte entre o 
Propósito e o Planeamento Táctico

Um erro que o pessoal que não está treinado comete frequentemente é saltar
do propósito para o planeamento táctico, omitindo o plano estratégico. Isto não
funciona. A razão por que não funciona é que, a não ser que o plano táctico se
alinhe com um plano estratégico, descarrilará.

A questão que tem que ser compreendida aqui é que o planeamento estratégico
cria o planeamento táctico. Não alcançaremos os nossos propósitos a não ser que
haja uma estratégia delineada, que esteja a ser usada, através da qual os alcançar.
E, baseados nessa estratégia, calculamos os movimentos tácticos a efectuar para
implementar a estratégia. Porém, saltar do propósito para a táctica, ignorando a
estratégia, vai fazer-nos fracassar.

Por conseguinte, entre o propósito e a táctica existe sempre o passo do
planeamento estratégico. Podemos dizer que por plano estratégico se entende um
meio de fazer que o próprio propósito funcione.

É na realidade um plano que tem que ver com argúcia.

Uma pessoa poderia estar bem consciente do propósito e criar várias metas
tácticas relacionadas com ele. E possivelmente estas metas funcionariam por si
mesmas. Porém, o propósito é manejar uma situação e, na falta de meios
estratégicos para isto, poderíamos encontrar-nos no final frente ao mesmo
problema.

Se colocamos a verdadeira ponte entre o propósito e a táctica, ponte esta que é
o aspecto estratégico, o propósito terá algumas possibilidades de triunfar.

29



PLANOS DE BATALHA
 Os objectivos conseguem-se através da formulação de planos e programas,

que depois são feitos, meta após meta. Um indivíduo ou grupo tem acções
diárias e semanais que deve fazer, e que resultarão em metas e programas
terminados. Uma ferramenta que pode ser utilizada para conseguir que os
programas sejam feitos, para completar planos e conseguir objectivos, são os
planos de batalha.

Um “plano de batalha” define-se como:

Uma lista de metas para o dia ou semana seguinte, que faz avançar o
planeamento estratégico e maneja as acções imediatas e situações incorrectas
que lhe põem obstáculos. (Uma situação incorrecta é uma condição ou
instância de algo que está mal, incorrecto ou a faltar.)

Algumas pessoas escrevem “planos de batalha” apenas como uma série de
acções que esperam fazer no dia ou semana que começam. Isto está certo e é
melhor do que nada porque dá alguma orientação às acções da pessoa. De
facto, é bastante provável que alguém que não o faça, complete muito menos
coisas e seja muito mais importunado e “ocupado” do que quem o faz. Um
planeamento ordenado do que a pessoa tenciona fazer no dia ou na semana
seguinte, e depois fazê-lo, é uma excelente maneira de obter produção. Mas
isto é usar o “plano de batalha” como ferramenta, de uma forma irredutível ao
máximo.

Tomemos algumas definições. Em primeiro lugar, porque se chama “plano
de batalha”? Parece um termo militar muito duro para aplicar ao trabalho
diário de administração. Mas é um termo muito adequado.

Uma guerra é qualquer coisa que se estende por um largo período de
tempo. Dela depende o destino de tudo. Uma batalha é uma coisa que ocorre
numa curta unidade de tempo. Podemos perder várias batalhas e mesmo assim
ganhar a guerra. Assim, uma pessoa na essência está a falar de curtos períodos
de tempo quando fala de um plano de batalha.

Isto vai mais longe. Quando falamos de uma guerra, estamos a falar de uma
série de acontecimentos que terão lugar durante um largo período de tempo.
Nenhum general, ou mesmo capitão, ganhou alguma vez uma guerra sem
fazer qualquer planeamento estratégico. Este diria respeito à condução geral
da guerra ou de um sector dela. Este é o grande sector das ideias ao mais alto
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nível. É colocado em altas generalidades, tem propósitos definidos e aplica-se
ao topo da Escala de Administração. 

Abaixo do planeamento estratégico temos o táctico. Para levar a efeito um
plano estratégico temos que ter o plano dos movimentos e acções necessários
para a sua realização. O planeamento táctico ocorre normalmente mais abaixo
no organigrama num exército e é usado em geral para implementar o
planeamento estratégico (Um organigrama, ou quadro organizativo, é um
esquema que mostra as funções, deveres, sequência de acções e autoridades de
uma organização). O planeamento táctico pode descer até pormenores como
“O soldado João deverá ter a sua metralhadora apontada para o maciço de
árvores 10 e disparar se alguma coisa se mover ali ”

“A administração média” – desde os chefes de regimento até abaixo aos
cabos, são abrangidos por este termo – tem a seu cargo a implementação do
planeamento estratégico.

O corpo de planeamento superior concebe um plano estratégico. A
administração média transforma este plano estratégico em ordens tácticas. Faz
isto numa base de longo prazo e numa base de curto prazo. Quando chega à
base de curto prazo tem os planos de batalha.

Um plano de batalha significa, portanto, transformar o plano estratégico
em metas exactas, praticáveis, que são em seguida executadas em termos de
movimento e acção, para o período imediato em que se trabalha. Assim se
obtém uma situação em que um bom plano estratégico, transformado em boas
metas tácticas e em seguida executado, resulta em progresso. Bastantes
sequências destas levadas a cabo com sucesso dão-nos a guerra.

Isto deve dar-te um bom entendimento do que é realmente um plano de
batalha. É a lista de metas a serem executadas no futuro próximo, a curto prazo,
as quais irão implementar e pôr em prática uma parte do plano estratégico.

Podemos portanto ver que a administração está a dar o seu melhor quando
existe um plano estratégico e este é conhecido pelo menos até ao nível dos
planeadores tácticos. E os planeadores tácticos são simplesmente as pessoas
que põem os planos estratégicos em metas, que são em seguida tornadas
conhecidas e executadas a partir da administração média para baixo. Esta é
uma gestão muito bem-sucedida quando é feita.
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É claro que o valor de qualquer evolução depende da solidez do plano
estratégico.

Porém o plano estratégico depende da redacção de programas e projectos
sob a forma de metas que sejam praticáveis com os recursos disponíveis.

Aquilo a que chamamos “cumprimento” é na realidade uma meta alcançada. A
pessoa que cumpre a meta pode não estar consciente do plano estratégico
geral ou de como ela própria se encaixa nele, mas asseguro-te que é na verdade
uma administração muito medíocre aquela cujas metas não implementam
todas, de uma forma ou de outra, o plano estratégico geral.

Quando falamos de coordenação estamos realmente a falar de conceber ou
supervisionar um plano estratégico na sua versão táctica e, nos escalões
inferiores, (nível de responsabilidade numa organização) de coordenar a acção
daqueles que fazem as coisas concretas, necessárias para o pôr em prática, para
que todas elas se alinhem na mesma direcção.

Tudo isto vem sob o cabeçalho de alinhamento. Como exemplo, se pusesse
um certo número de pessoas numa grande sala, voltadas em diversas direcções, e
de repente lhes gritasse que começassem a correr, elas iriam, é claro, esbarrar
umas com as outras e você teria uma confusão completa. Esta é o retrato que
temos quando o planeamento estratégico não é transformado em planeamento
táctico ordenado e não é executado com base nesse sistema. Estas pessoas que
correm na sala poderiam ficar muito ocupadas, até mesmo frenéticas, e
poderíamos dizer que elas estavam a trabalhar e a produzir, mas isso seria
certamente uma enorme mentira. As suas acções não estariam coordenadas.
Agora, se tomássemos essas mesmas pessoas na mesma sala, e as puséssemos
a fazer qualquer coisa útil, como limpar a sala, estaríamos a tratar com acções
específicas praticadas por indivíduos específicos e que teriam que ver com
vassouras e esfregões – quem os iria buscar, quem esvaziava o lixo, e assim por
diante. O plano estratégico de “Preparar a sala para a convenção” foi
transformado num plano táctico que diz exactamente quem faz o quê e onde.
Esse seria o plano táctico. O resultado seria uma sala limpa e pronta para a
convenção.

Porém “Limpar a sala para a convenção”, por simples exame, pode ver-se
que representa apenas uma pequena parte de um plano estratégico geral. Por
outras palavras, o plano estratégico propriamente dito tem que ser decomposto
em sectores mais pequenos.

Podemos ver então que poderia existir um plano de batalha para o líder de
uma organização, o qual conteria um certo número de elementos que seriam,
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por sua vez, entregues a subexecutivos que escreveriam planos de batalha
para os seus sectores, que seriam muito mais específicos. Deste modo temos
uma escala de gradiente partindo do grande plano geral, decompondo-o em
segmentos e estes segmentos decompostos ainda mais.

O teste de tudo isto é se resulta ou não em realizações valiosas que fazem
avançar o plano estratégico geral.

Se compreendeu tudo o que acima disse terá dominado os elementos da
coordenação.

A praticabilidade entra num tal planeamento. Esta depende dos recursos
disponíveis. Assim, um certo número de metas e planos de batalha, para uma
organização em expansão ou a tentar executar grandes projectos, deve incluir
planeamento organizacional, metas e planos de batalha de forma a que a
organização se mantenha coesa enquanto se expande. Escreve-se um plano de
batalha, não na base de “Que irei fazer amanhã?” ou “Que farei na próxima
semana?” (o que está bem à sua maneira e é melhor do que nada), mas na
pergunta geral, “Que acções exactas tenho que fazer para pôr em prática este
plano estratégico, de forma a atingir os resultados necessários a esta fase do
plano estratégico, dentro dos limites dos recursos disponíveis?” Então ter-se-
á um plano de batalha para o dia ou para a semana seguinte.

Existe uma coisa para a qual temos que estar alerta ao redigir planos de
batalha. Uma pessoa pode escrever uma grande quantidade de metas que
pouco ou nada tenham que ver com o plano estratégico, e que mantenham as
pessoas terrivelmente ocupadas sem realizar qualquer parte do plano estratégico
geral. Desta forma, um plano de batalha pode tornar-se um risco, porque não
está a fazer progredir qualquer plano estratégico geral e não está a pôr em
prática qualquer objectivo táctico.

Portanto, o que é um “plano de batalha”? São as metas praticáveis em
forma escrita que realizam uma parte desejável de um plano estratégico geral.

A compreensão e o uso competente do estabelecimento de metas nos
planos de batalha são vitais para as realizações gerais que elevam a produção,
as receitas, a entrega e qualquer outra coisa que constitua um fim desejável.

É um teste de um executivo, se ele é ou não capaz de redigir planos de
batalha competentemente e em seguida fazer com que se executem. Esta
ferramenta também pode ser aplicada por pessoas de todas as esferas da vida,
e em qualquer actividade.
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ma pessoa leva a cabo os 
objectivos, formulando planos. 

Para implementar os planos fazem-se 
programas e projectos, que se completam 
através do uso de planos de batalha. Isto 
alinha-se com a Escala de Administração.

PROPÓSITOS

POLÍTICA

PLANO ESTRATÉGICO

PROGRAMA

PROJECTO

PROJECTO

A maior e de 
maior sucesso 
companhia de 

construção do país.

Fornecer casas que 
tenham preços acessíveis 

e de boa qualidade 
nesta parte do país.

Ênfase na 
qualidade da obra 
a todo o momento.

Aderir aos 
códigos de construção 

da área na qual 
estamos a construir.

Expandir a 
companhia de 
construção em 

direcção a outras 
áreas do país 
por meio da 

construção de 
novos projectos de 

vivendas nas 
cidades de 

crescimento mais 
rápido em cada área.

Novo Programa 
de Urbanização

Projecto de 
Construção de

Fundações

Projecto de 
Estrutur

Vivendas

OBJECTIVOS

U
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ORDENS

SEGUNDA-FEIRA
PLANO DE BATALHA

ORDENS

SEGUNDA-FEIRA
PLANO DE BATALHA

CENÁRIO IDEAL

ESTATÍSTICAS

PRODUTO FINAL 
VALIOSO

Escava a vala 
para a parede sul da 
fundação do lote 27

1. Marcar as fundações para os 
lotes 27–31.

2. Escavar fundações para os 
lotes 27–31.

3. Programar o despejo da 
massa para os lotes 27–31.

4. Reportar a meta N.o 5 do 
rojecto como completa.

Pregar os 
suportes de 

madeira com 
cavilhas.

l. Cortar todo o madeiramento 
com o comprimento adequado 
para as unidades 18–22.
2. Marcar as paredes para as 
unidades 18–22.
3. Juntar as quatro paredes 
principais para as unidades 
18–22.
4. Erguer e reforçar as quatro 
paredes principais para as 
unidades 18–22.
5. Informar sobre o cumprimento 
da meta N.o 11 do projecto.

Casas construídas dentro 
do tempo previsto 

e dentro do orçamento.

N.o de 
Casas 
Construí  das
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MÁXIMAS DA 
PROGRAMAÇÃO

A programação é suficientemente importante para se lhe prestar muita
atenção. E há uma grande quantidade de informação acerca desta. E todos os
factos indicam que, sem importar quantos programas se tenham, cada um
consiste em certas partes. E se não se juntar estas partes e dirigir o programa
de uma forma ordenada, este simplesmente não arrancará. Estes são alguns
dos princípios acerca dos programas.

Se não conhece estes factos da vida, aqui estão:

Máxima Um: Qualquer ideia, por pior que seja executada, é melhor do que
ideia nenhuma.

Máxima Dois: Um programa, para ser eficaz, tem que ser executado.

Máxima Três: Um programa posto em execução requer direcção.

Máxima Quatro: Um programa em execução sem direcção vai falhar, e
seria melhor que não fosse executado. Se não tem tempo para o orientar, não
o execute; ponha mais energia nos programas existentes, porque esse cairia.

Máxima Cinco: Qualquer programa requer algum financiamento. Faça
com que o financiamento esteja à vista antes de começar a disparar, ou
obtenha uma garantia muito firme de que o programa produzirá resultados
financeiros antes de o executar.

Máxima Seis: Um programa requer a atenção de alguém. Um programa que
não é cuidado, que é filho de toda a gente, torna-se num delinquente juvenil.

Máxima Sete: O melhor programa é aquele que alcançará o maior número
de dinâmicas e fará o maior bem para o maior número de dinâmicas. (Uma
dinâmica é um impulso para sobreviver ao longo de um certo curso. Existem
oito dinâmicas: primeira: a própria pessoa; segunda: o sexo e a unidade
familiar; terceira: grupos; quarta: a Humanidade; quinta: formas de vida;
sexta: o universo físico; sétima: espíritos; e oitava: O Ser Supremo. Estas
dinâmicas abarcam todos os objectivos de sobrevivência que um indivíduo
tem e todas as coisas pelas quais sobrevive).

Máxima Oito: Os programas devem ser autofinanciados.
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Máxima Nove: Os programas devem acumular interesse e atrair outros
auxílios em virtude do interesse no programa por si só, sem o que eles nunca
crescerão. 

Máxima Dez: Um programa é mau programa se diminui a eficácia dos
programas que já estão a dar provas de sucesso, ou distrai as pessoas do staff
ou os associados, do trabalho que já estão a fazer e que está a resultar na
execução bem-sucedida de outros programas.

Máxima Onze: Nunca gaste mais num só programa que o que pode ser
restituído pela inscrição de uma pessoa.

Máxima Doze: Nunca permita que um programa novo iniba o sucesso de
um programa de rotina ou prejudique as suas receitas.

A programação requer execução. Requer que se levem as coisas por diante.
Requer-se bastante critério para reconhecer um bom programa, andar para a
frente e avançar com ele, e para reconhecer um mau programa e deixá-lo cair
como se fosse um tijolo a escaldar.

Os programas estendem-se no tempo e ficam fora de prazo na proporção
em que os vários tipos de metas não são estabelecidos ou não são empurrados
até completação ou são abandonados. Eles falham apenas porque os vários
tipos de metas não são executadas ou mantidos dentro.

Você pode conseguir que se faça quase tudo o que quiser se os tipos de
metas forem compreendidos, estabelecidos com realidade, mantidos dentro
ou completados.

Uma pessoa pode alcançar facilmente as metas que se propuser, seja para
ela própria ou para o seu grupo, aderindo a uma boa programação que é
uniforme e que ganha.

Este é o modo de fazer que o planeamento se torne uma realidade com
vista a alcançar objectivos. Isto é tão certo para um indivíduo como para um
grande grupo. Todas as pessoas podem beneficiar desta tecnologia. n
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EXERCÍCIOS PRÁCTICOS 
Aqui estão alguns exercícios práticos para incrementar o seu conhecimento e
perícia na aplicação dos dados básicos sobre programas e metas para alcançar
os seus objectivos.

1 Elabore e escreva um objectivo real que queira alcançar nalguma área da
sua vida, trabalho, etc.

2 Escreva um exemplo da planificação estratégica que faria para alcançar o
objectivo que estabeleceu na prática anterior.

3 Escreva dois exemplos de cada um dos seguintes tipos de metas. Cada
exemplo deve ser um exemplo que poderia estar num programa que
escrevesse e que fizesse. 

a. meta principal
b. meta primária
c. meta vital
d. meta operacional
e. meta condicional
f. meta de produção

4 Faça o programa que é dado como Programa Simulado 1, neste livro.
Faça, na verdade, os passos tal como indicados no programa.

5 Faça o programa que é dado como Programa Simulado 2, neste livro.
Faça, na verdade, os passos tal como indicados no programa.

6 Escreva um programa para dar um passeio. Use os tipos de metas que
aprendeu neste livro para o fazer.

7 Escreva um programa para estar preparado para a sua actividade diária.
Descreva os passos que dá para se preparar para o seu dia de trabalho,
estudo ou o que seja. Use os tipos de metas que aprendeu neste livro
para o fazer.

8 Escreva um programa que poderia ser feito para realizar o planeamento
estratégico que fez na prática do exercício N.o 2 mais acima. Utilize os
materiais que leu neste livro e as habilidades que ganhou com os
exercícios práticos anteriores.

9 Escreva um plano de batalha para o dia, que fomentará tanto o planeamento
estratégico como o programa que escreveu nos exercícios 2 e 8 acima.
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RESULTADOS DA APLICAÇÃO
Falhar em alcançar objectivos – pessoais,
familiares ou organizacionais – tem sido
uma carga pesada que muita gente tem
tido que carregar. Porém, as descobertas
de L. Ron Hubbard sobre o tema de
consecução de metas, podem proporcionar
ao indivíduo métodos para tirar essa carga
e criar assim uma vida mais satisfatória.
De facto, aqueles que têm estudado e
aplicado estes princípios, têm obtido êxito
onde antes parecia difícil ou impossível
alcançá-lo. A seguir encontrará apenas
alguns dos tributos feitos à funcionalidade
dos desenvolvimentos do Sr. Hubbard neste
campo.

Uma jovem italiana conseguiu um
trabalho que consistia em realizar projectos
a longo prazo. Aqui está o que ela disse a
esse respeito:

“Eu costumava não ser capaz de
confrontar ter que fazer grandes trabalhos
que levariam muitas semanas para a sua
realização e que requeriam muitos passos
para acabar o trabalho no seu conjunto.
Depois, descobri os tipos de metas e como
usá-los. Agora, quando tenho um grande
projecto à minha frente, sento-me e separo-o
em metas e à medida que faço cada uma
delas, sei que me encontro cada vez mais
e mais próximo da obtenção do produto
completo. Cada meta conseguida é um
ganho ”

Um homem estava empregado como
Oficial de Comunicações numa grande
companhia dos Estados Unidos e foi-lhe
dada a responsabilidade das linhas de
comunicação internacionais. Ao iniciar o
seu trabalho pela primeira vez, encontrou

uma situação em que muitas unidades a
seu cargo tinham sistemas de comunicação
antiquados ou nem sequer tinham nenhum.
Foi assim que fez para resolver o assunto:

“O meu conhecimento desta área era
quase inexistente e a provisão financeira era
limitada; isto envolvia, na sua totalidade,
cinquenta unidades com as quais tinha que
lidar.

“Partindo disto, desenvolvi o plano exacto
para as cinquenta unidades e sobre como
conseguir equipar todas estas unidades com
um sistema de comunicações adequado e
rápido. Então, escrevi programas usando a
tecnologia do Sr. Hubbard sobre metas e com
esta série de programas fui capaz de obter,
instalar e fazer com que estes sistemas
funcionassem. Além disso, escrevi um
programa para as nove áreas principais
para lhes dar indicações para um melhor
funcionamento nas suas respectivas áreas.

EXPANSÃO PROVENIENTE DO USO DE ESTABELECER METAS

Quando uma
organização

começou a
usar os dados
sobre metas,

duplicou o seu
tamanho em
apenas uns

quantos
meses.

SERVIÇOS ENTREGUES

METAS COMPLETADAS

Setembro Março
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“Impulsionando as metas com muita
persistência, até à sua completação, consegui
o que não se tinha conseguido antes e
acabou-se com que cada unidade tivesse um
sistema de comunicações computadorizado,
de alta velocidade. O melhor de sempre.
Sem a tecnologia de metas teria sido quase
impossível fazer isto no tempo em que foi
feito.”

Uma senhora, cuja família e muitos dos
seus amigos se encontravam noutra região,
conseguiu ainda assim continuar as suas
relações e ajudá-los usando as metas e
objectivos:

“No ano passado, fixei objectivos para
conseguir certas coisas com a minha família.
Decidi o que queria fazer para ajudar os
meus pais e os meus amigos. Fixei as metas
principais que queríamos alcançar, depois
fixámos os outros tipos diferentes de metas e
revimo-las juntos. Concordámos em que
íamos fazer estas coisas, grandes ou
pequenas, para nos ajudar a sermos ainda
mais unidos.

“Agora o meu filho pode ler e está muito
orgulhoso disso. O meu marido completou
coisas na sua vida que há muito tempo tinha
planeado fazer e como resultado vai muito
melhor. A minha família está a mudar-se
para mais perto de onde vivo, temos podido
passar mais tempo juntos e temo-nos ajudado
mutuamente apesar da distância. Cada um
dos meus amigos vai realmente melhor e
tenho-os ajudado com o meu apoio e outras
pequenas coisas para realmente levar a cabo
estas metas a que eles mesmos se propuseram.
Estas pequenas coisas dão satisfação à minha
vida e mantêm-me estável.

“É claro que estabeleço as metas para a
produção no trabalho e para projectos de

negócios. Mas ser capaz de ajudar outros a
completar metas na sua vida, dá-me uma
sensação de saber que ajudei. Graças ao
conhecimento desta tecnologia, posso fazer
com que se façam coisas a uma grande
distância e levar a cabo metas que unem
mais a minha família.”

 Uma executiva de um departamento de
pessoal na zona de Los Angeles, tinha
uma grande tarefa que era a de cumprir
uma ordem em que tinha que construir
uma segunda unidade para um estúdio de
cinema. Aqui está como o conseguiu:

“Deram-me uma data limite específica
para contratar uma grande quantidade de
pessoal e profissionais, num período muito
curto de tempo.

“Ao princípio não sabia realmente o que
fazer para conseguir que isto fosse feito no
tempo que tinha, ou até se seria capaz de o
fazer. Sabia que era importante fazê-lo
dentro do prazo de que dispunha. Na verdade,
quatro pessoas, antes de mim, tinham tentado
alcançar esta mesma data limite que me
tinham acabado de dar.

“Trabalhei com outros empregados; tentei
fazer que eles conseguissem isto uma e outra
vez, mas não estava a chegar a nenhum
lado. Finalmente, dei-me conta de que devia
haver uma tecnologia que não estava a
aplicar.

“Contei com a tecnologia de metas de
L. Ron Hubbard.

“E então descobri realmente o que tinha
que fazer, exactamente, para obter o produto.
Nomeei todos aqueles que queria contratar e
escrevi um programa com as metas exactas
que tinha que fazer para conseguir que estes
se pusessem de facto a trabalhar. Então,
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reuni-me com cada pessoa, e dei a cada uma
um projecto exacto para que executasse, de
tal maneira que todos chegassem dentro do
prazo estipulado.

“Isto funcionou. Toda a equipa sabia de
que parte do produto eram responsáveis, que
tempo tinham para produzir a sua parte do
produto; consegui que se fizesse, um a um,
cada passo para contratar cada pessoa, e isto
fez que fosse possível que conseguíssemos o
nosso objectivo!

 “Alcançámos a nossa meta principal:
Fizemos que o programa estivesse feito dentro
do espaço de tempo necessário. Eu não teria
conseguido fazer isto sem o conhecimento e
aplicação desta tecnologia.”

Um executivo de um projecto de
construção da Califórnia do Sul encontrou
a tecnologia de metas e programas do
Sr. Hubbard como tendo imenso valor
para o alcance dos objectivos que se
tinha proposto:

“Tínhamos que construir novos
edifícios já que eram desesperadamente
precisos para melhorar dramaticamente as
instalações da nossa organização. Os nossos
planos de construção requeriam aprovação
que tinham que ser dada num limite de
tempo específico para assegurar o nosso
sucesso. Os descobrimentos de L. Ron Hubbard
sobre tipos de metas e programas foram
utilizados para isolar as acções exactas que
tinham que ser postas em prática e em que
sequência. O que, em termos pessoais,
encontrei de uma ajuda incrível foi que o

 descobriu e diferenciou os
diferentes tipos de metas. Esta tecnologia
permite que se vá desde não importa onde
até onde se quer chegar, através do uso
adequado de cada tipo de meta.

“Tivemos que obter o acordo da comu-
nidade local para o plano de construção. O
nosso programa tinha metas para descobrir
o que os líderes da comunidade queriam, de
maneira a que lho pudéssemos proporcionar
e conseguir as autorizações de que neces-
sitávamos. Se não tivéssemos feito isto, não
teríamos sido capazes de construir o que
queríamos, mas como estávamos a aplicar
a tecnologia do Sr. Hubbard sobre programas
e metas, resolvemos muito facilmente o que se
requeria e obtivemos a aprovação completa.
Como resultado, todos ganhámos.

“Qualquer pessoa que esteja a tentar
conseguir qualquer coisa neste mundo, cairá
de cabeça a menos que conheça e utilize a
tecnologia do Sr. Hubbard sobre os tipos de
metas e programas; está baseada em leis
naturais. É como se consegue realizar alguma
coisa. Ajudará a localizar quaisquer bloqueios
e a lidar com perigos potenciais antes de se ser
detido por eles. Assinala as coisas, que se não
forem mantidas através de toda a execução do
plano de construção, poderiam enredar todo o
plano.

“Qualquer coisa se pode fazer usando
esta tecnologia; literalmente, qualquer coisa!”

Usar apenas os rudimentos da tecnologia
do Sr. Hubbard relativa à Escala de
Administração e programar pode dar
resultados espantosos.

“Usando a Escala de Administração,
rapidamente isolei o objectivo principal que
eu estava a tentar alcançar na vida. Então,
aplicando o que tinha aprendido num só
artigo de L. Ron Hubbard sobre programação,
planifiquei a maneira como ia alcançar o
meu objectivo. Dei com a minha vida a
progredir rapidamente na direcção que eu
queria que ela fosse.
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“O meu negócio começou a expandir a
rápida velocidade e tornou-se o maior do
mundo do seu tipo. Até os limites de tempo
que eu tinha delineado no meu plano de
maneira rudimentar se verificaram quase
com precisão. Quando comecei, não fazia
ideia nenhuma de como podia chegar onde
queria ir e não tinha confiança de que
alguma vez lá chegaria ou mesmo se
poderia chegar. Mas a aprendizagem destes
fundamentos abriu a porta e mudou
literalmente o curso da minha vida.”

A aplicação da Escala de Administração
desenvolvida por L. Ron Hubbard a fim de
lançar um bom alicerce para o casamento
provou ser muito valiosa para este casal:

“A minha mulher e eu já estamos casados
com muita felicidade há mais de doze anos.
Antes de casar sentámo-nos e fizemos juntos
Escalas de Administração, e certificámo-nos
de que estas estavam bem alinhadas. O
resultado tem sido um casamento muito
estável e satisfatório sem discussões, brigas
ou qualquer dos muitos problemas conjugais
comuns.”

Um artista gráfico que trabalhava num
estúdio de design com muita actividade
conseguiu fazer um grande volume de
trabalho sem se dispersar com as muitas
exigências e projectos que tinha à mão.

“Sem um plano de batalha diário a
funcionar (e até nos meus dias de folga!) eu
estaria perdido e dispersar-me-ia. Escrevendo
um plano de batalha correcto, preciso e
exequível para cada semana e dia, sou
capaz de realizar todas as coisas que quero e
preciso que sejam feitas. É realmente
assombrosa a ordem que este único dado

básico cientology introduziu na minha
vida.”

Uma australiana foi capaz de levar um
sonho a tornar-se realidade aplicando a
Tecnologia Administrativa do Sr. Hubbard.

“Fiz uma Escala de Administração para
a minha vida pessoal e planeei cada um dos
seus passos, incluindo um programa para
criar um casamento bem-sucedido.

“Passadas três ou quatro semanas, não
estava a acontecer nada e pensei para comigo
(estupidamente) ‘Isto não funciona’. Então
compreendi que não estava a executar o
meu programa! Comecei a executar as metas
que tinha estabelecido. Foi preciso algum
confronto da minha parte, mas abordei o
meu primeiro ‘cliente potencial’ e declarei
corajosamente que queria conhecê-lo. Já
tinha imaginado a maneira como ele ia
dizer ‘Bem, gosto muito de si mas estritamente
como amigo’. É claro que eu já tinha elaborado
a minha resposta pronta: “Muito bem, isso é
óptimo. Só queria confirmar’.

“Bem, para surpresa minha, ele disse ‘Hei,
parece-me uma boa ideia. Vamos conhecer-nos
um ao outro’.

“Fiquei em estado de choque!

“Levei a cabo o resto das metas do
programa que eu tinha feito. O resultado
final foi casar-me com um tipo estupendo
que é tudo aquilo que eu sempre quis; temos
um casamento feliz há nove anos.

“Quando recentemente examinei aquela
primeira Escala de Administração (é claro
que a guardei!) vi que tinha alcançado todos
os pontos que tinha anotado e mais.

“Trata-se de uma grande peça de tecno-
logia que funciona como um sonho.”
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GLOSSÁRIO

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.

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

confronto: fazer face sem vacilar ou evitar.
Confrontar é na verdade a capacidade de
estar ali confortavelmente e percepcionar.

dinâmica: um impulso em direcção à
sobrevivência ao longo dum determinado
curso; um impulso em direcção a sobre-
vivência numa área da vida. Existem oito
dinâmicas: primeira, a própria pessoa;
segunda, sexo e a unidade familiar; terceira,
grupos; quarta, Humanidade; quinta, formas
da vida; sexta, universo físico; sétima, espíritos;
e oitava, o Ser Supremo.

Escala de Administração: uma escala que
dá uma sequência (e prioridade relativa) de
assuntos relacionados com organização:
objectivos, propósitos, política, planos,
programas, projectos, ordens, cenas ideais,
estatísticas, produtos finais valiosos. Cada
um destes itens tem de funcionar de uma
forma coordenada para se alcançar com
êxito a realização pretendida do objectivo
visionado. Esta escala ajuda a alinhá-los.

gradiente: uma aproximação gradual a
algo, tomada passo a passo, nível a nível,
sendo cada passo ou nível, em si próprio,
facilmente vencido – para que finalmente

possam ser alcançadas com relativa facilidade
actividades bastante complicadas e difíceis.
O termo gradiente também se aplica a cada
um dos passos tomados em tal abordagem.

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

organigrama: um quadro que expõe as

sequências de acção e autoridades de uma
organização. Mostra o padrão de organização
para obter um

plano de batalha: uma série exacta de
metas executáveis para o dia ou semana
seguinte que faz avançar o planeamento
estratégico de um indivíduo ou grupo.
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funções, deveres, rotas de comunicação,

 produto.

 uma filosofia religiosa aplicada
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 ientolog  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 Scientology
significa saber acerca do saber.

Scientology:

Sc y

terminal: uma pessoa, ponto ou posição
que possa receber, passar ou enviar uma
comunicação.

situação errada (situação incorrecta):
uma condição ou situação de algo estar
errado, incorrecto ou em falta.



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 . 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
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 ientolog .

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 ientolog  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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