
Fazer menos é a nova ordem, diz ‘teórico da simplicidade’ 
 
Foi um erro médico que precipitou a grande mudança pela qual passou Bill Jensen, conhecido 
como "o teórico da simplicidade". "A morte da minha mãe foi particularmente traumática 
porque, devido a um erro da equipe do hospital, durante 40 minutos ninguém sabia informar 
onde a minha mãe estava. Quando ela foi finalmente localizada, já havia falecido", lamenta.  
 
Formado em Design Gráfico, Jensen encontrou sua verdadeira vocação no ramo da 
comunicação e fundou a sua própria agência em 1985. The Jensen Group realizou, entre 
outros projetos, trabalhos para grandes empresas, como a Pepsi. Entretanto, a experiência 
não lhe trouxe a satisfação que esperava e, em 1992, após a morte da mãe, decidiu embarcar 
no projeto de "The Search of a Simple Way", que o levou a entrevistar mais de 500 mil 
pessoas em todo o mundo.  
 
Este episódio o levou a pensar que a complexidade das empresas não deveria representar 
qualquer impedimento para os seus empregados e que as companhias, ao contrário, deveriam 
funcionar de forma que seus profissionais pudessem render o máximo e, ao mesmo tempo, 
pegar seus filhos na escola ou desfrutar o seu tempo livre.  
 
Segundo o fundador do The Jensen Group, "o trabalhador médio perde entre duas e quatro 
horas por dia tentando identificar aquilo no que precisa concentrar-se". Nos quatro livros que 
publicou, entre os quais "O Guia da Simplicidade: 32 Maneiras de Fazer Mais com Menos 
Stress" e "Como escrever Mensagens de Correio Eletrônico Menores para Obter Melhores 
Resultados", Bill Jensen oferece as chaves para que os funcionários de empresas aprendam a 
valorizar o que realmente importa, a partir de três premissas: saber, sentir e fazer. "O que 
todo ser humano quer saber diante de qualquer situação é ‘por que tenho que saber isso?’, 
‘como isso me faz sentir’ e ‘o que posso fazer com isso?’", explica.  
 
De acordo com Jensen, as novas gerações já sabem como agir quando recebem dezenas de e-
mails por hora, mas os executivos das companhias ainda enfrentam dificuldades para adaptar-
se ao excesso de informação, razão pela qual a empresa de Jensen organiza workshops com 
empresários e presta serviços de consultoria para as companhias que desejam simplificar o 
seu método de trabalho.  
 
Ele esteve recentemente em Barcelona, onde palestrou para os funcionários da Arbora & 
Ausonia. "O maior desafio que as empresas enfrentam no âmbito de trabalho no século XXI é a 
democratização da informação", diz o fundador do Jensen Group, com sede em New Jersey 
(EUA). Os diretores das empresas estão acostumados a transmitir as informações de forma 
hierárquica. "Uma equipe de coordenadores estabelece uma estratégia e a faz chegar ao resto 
dos empregados em cascata, porém as novas gerações desejam transparência e querem 
trabalhar à sua maneira", explica Jensen, que aposta na filosofia do "Faça menos. Ignore 
aquelas informações que não têm importância. Você merece algo melhor".  
 
O teórico americano defende que está em andamento uma mudança generalizada, segundo a 
qual os jovens escolhem empresas que possam recebê-los de forma satisfatória, e não o 
contrário. "Está acontecendo o mesmo em diversos países. É um fenômeno mundial e não 
exclusivo do ocidente", defende Jensen. Assim, as novas gerações valorizam a rapidez e a 
simplicidade com que a diretoria é capaz de transmitir uma mensagem que seja importante e 
que contribua para que possam realizar o seu trabalho da melhor maneira possível. Este tema 
será o ponto de partida do novo livro que Jensen prepara, em colaboração com Josh Klein.  
 
Nos últimos anos, The Jensen Group tem assessorado empresas como a Eli Lilly, General 
Electric, IBM, Johnson & Johnson, Bank of America e os correios de Hong Kong. Jensen gosta 
de dizer que, embora não tenha se dedicado ao design gráfico, cursou na escola de Bauhaus, 
famosa por defender a simplicidade de traços. "Constantemente aplico estes conhecimentos no 
que ensino todos os dias."  
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