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O Impacto Global do Desenho
Biofílico nos Escritórios

85% dos trabalhadores entrevistados
estão localizados em zonas urbanas*

85%

Trabalhadores em escritórios
com elementos naturais, tais como

plantas e luz natural

mais
produtivos
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Tem um

*Urban environment includes city centre, city suburb, downtown and town 
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*Zonas urbanas incluem os centros, os subúrbios e a cidade em si.

Panorama Global dos Escritórios
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Mensagens Principais:

• O design biofílico no local de trabalho tem um impacto forte e mensurável sobre os principais resultados dos 
funcionários, tais como bem-estar, produtividade e criatividade.

• Aqueles que trabalham em ambientes com elementos naturais relataram um nível 15% maior de bem-estar, 6% 
maior de produtividade e 15% maior de criatividade do que aqueles que trabalham em ambientes desprovidos de 
natureza.

• Aqueles que entram em um local de trabalho que incorpora a natureza ficam mais propensos a se sentir felizes e 
motivados para o dia de trabalho.

• Em todo o mundo, um terço (33%) de todos os entrevistados relata que o design de um escritório afetaria sua 
decisão de trabalhar para essa empresa, mostrando o design biofílico como um fator importante para as empresas 
que querem atrair e recrutar os melhores funcionários.

• A literatura sugere que o contato com a natureza tem um efeito restaurador sobre as pessoas, ajudando-as a lidar 
com o stress do dia-a-dia e manter o desempenho no trabalho.

• Um número surpreendentemente grande de funcionários relatou ter pouco ou nenhum contato com a natureza em 
seu local de trabalho - 47% relatam não ter luz natural e 58% relatam não ter plantas.

• Uma série de empresas líderes estão agora provendo aos trabalhadores algum contato com a natureza. Esta última 
pesquisa chama a atenção dos empregadores para que considerem os ambientes que eles fornecem aos seus 
associados e que continuem a discussão sobre a importância da biofilia dentro de seus locais de trabalho. 



HUMAN SPACES REPORT 
Global Summary

Biographies of contributors

Professor Sir Cary Cooper, CBE

Professor of Organizational Psychology and Health, Lancaster University and 
Founding Director, Robertson Cooper. 

Cary is recognised as one of the world’s leading experts on well-being and 
stress at work and is the media’s first choice for comment on workplace 
issues. In June 2014 he was awarded a Knighthood in the Queen’s Birthday 
Honours list and was also voted the 1st Most Influential HR Thinker of 2014 
by HR Magazine.

Bill Browning is one of the green building industry’s foremost thinkers and 
strategists, and a Partner in Terrapin Bright Green LLC. Bill was a founding 
member of the US Green Building Council’s Board of Directors, and is the 
Chair of Greening America. In addition to research and consulting, Bill writes 
and lectures widely on sustainable design and building practices. 

Bill Browning

The scope of the global research
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Biografia dos Colaboradores

Professor Sir Cary Cooper, CBE 

Ámbito da pesquisa global

Bill Browning

Professor de Psicologia Organizacional e Saúde da Universidade de Lancaster, 
diretor e fundador da Robertson Cooper

Cary é reconhecido como um dos maiores especialistas do mundo em bem-estar 
e estresse no trabalho e é a primeira escolha dos meios de comunicação para 
comentar sobre questões de trabalho. Em junho de 2014 foi agraciado com o 
título de Cavaleiro na lista da Queen’s Birthday Honours e também foi eleito 1o 
Pensador de RH Mais Influente de 2014 pela HR Magazine.

Bill Browning é um dos pensadores mais importantes e estrategistas da indústria 
da construção verde, e sócio da Terrapin Bright Green LLC. Bill foi um membro-
fundador do Conselho de Administração do US Green Building Council, e é o 
Presidente do Greening America. Além de pesquisa e consultoria, Bill escreve e 
dá palestras principalmente sobre design e construção de práticas sustentáveis. 


