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Resumo 
O objetivo deste artigo é apresentar um panorama sobre a Indústria 5.0, identificando como 
os fatores humanos são considerados, a fim de entender a correlação entre a Indústria 5.0 
e a ergonomia. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de natureza exploratória e abordagem 
qualitativa por meio da pesquisa bibliográfica. Ao todo foram relacionados 41 artigos sobre 
o tema e, retirando as duplicidades e artigos de baixa relevância, foram identificados 26 
artigos; os quais foram classificados, categorizados e analisados. Com base nos resultados 
foi possível constatar que a maior parte das publicações se concentram no Japão e na 
Europa, se tratando de publicações recentes (de 2016 até 2020), com um crescimento 
significativo nos últimos 2 anos. Com base na análise dos artigos, observou-se que os 
direcionamentos da Industria 5.0 e Sociedade 5.0 estão centrados no humano e na sua 
relação com as tecnologias inteligentes; abordando a produtividade e a sustentabilidade. 
Ainda, 23% dos artigos dentre os selecionados apresentaram forte correlação com a 
ergonomia, destacando a necessidade de que aspectos físicos, cognitivos e 
organizacionais sejam contemplados nos projetos no contexto da Indústria 5.0. Conclui-se 
que tanto a indústria 5.0 quanto a ergonomia têm seu foco no humano e no melhor 
desempenho das soluções desenvolvidas. Desta forma, recomenda-se a continuidade de 
estudos com foco em aplicações que busquem correlacionar a Indústria 5.0 com a 
ergonomia e que potencializem uma análise de fatores humanos de forma sistêmica e 
integral, fazendo das novas tecnologias aliadas ao bem-estar humano, social e com maior 
desempenho geral nos sistemas. 
 
Palavras chave: Indústria 5.0. Fatores Humanos. Ergonomia. Sociedade 5.0. Inteligência 
Artificial. Sistemas sociotécnicos. 

  
1. INTRODUÇÃO   
  

Do final do Século XVIII, marcado pela primeira Revolução Industrial, até os dias atuais 
algumas constantes podem ser apontadas, dentre elas se podem citar: a certeza da 
mudança tecnológica e a necessidade de sobrevivência humana e do planeta. Entende-se 
que a evolução dos sistemas produtivos tem acarretado no consumo desenfreado de 
recursos naturais e na inobservância de seu impacto para os seres humanos (ANDREUCCI, 
2020; TACHIZAWA, 2005). 

De fato, a história apresenta uma trajetória onde fatores humanos e meio ambiente têm 
sido negligenciados, entretanto, iniciativas originadas na Europa e no Japão caminham em 
direção ao resgate da importância destes fatores para a manutenção da sobrevivência do 
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planeta. Em paralelo existe a busca por uma sociedade melhor; capaz de contribuir para o 
bem-estar humano em conjunto com sistemas sociais e de produção mais inteligentes. 

Esta evolução histórica pode ser observada por meio das revoluções industriais, da 
Indústria 1.0 até a atual Industria 4.0 e, em direção ao futuro na Indústria 5.0. Estes 
contextos industriais refletem também o contexto de evolução da própria sociedade onde 
seu nível de maturidade define se as pessoas e meio ambiente são foco de exploração ou 
se, no extremo oposto, posicionam o ser humano e o meio ambiente no centro da inovação 
e das transformações tecnológicas. 

 
1.1. As Gerações Industriais e Fator Humano 

 
O contexto de fatores humanos insere-se no cenário da Indústria 5.0. Enquanto a 

Indústria 4.0 tem se preocupado com a criação de “fábricas inteligentes” por meio da 
aplicação de automação, robótica e virtualização em sistemas de produção, a Indústria 5.0 
está mais direcionada com as relações sinérgicas entre tais sistemas e pessoas, incluindo 
considerações sociais, democráticas e éticas. De acordo com Mavrodieva e Shaw (2020) a 
Indústria 5.0 será configurada pela inteligência humana trabalhando em conjunto com a 
computação cognitiva para produzir mais valor agregado aos produtos e serviços. Os 
sistemas atuais têm o potencial de desperdiçar capacidade humana para criatividade e 
resolução de problemas, com camadas de gestão onde as forças de trabalho humanas são 
envolvidas em tarefas programáveis (MAVRODIEVA E SHAW, 2020).  

Neste sentido, as mudanças que ocorreram com a revolução Industrial e os estágios da 
Sociedade identificam as contribuições e transformações lideradas por inovação científica 
e tecnológica nos processos organizacionais e nas atividades realizadas pelo homem, 
conforme a representado na Figura 1. 
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Figura 1 - Revolução Industrial e os estágios da Sociedade, adaptado de H-UTokyo Lab.(2020). 
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Deste modo, antes da primeira Revolução Industrial, as atividades da Sociedade 1.0 

eram realizadas de forma manual e artesanal, havendo um sistema de trocas de serviços 
e produtos entre as pessoas. O trabalho era obtido essencialmente através da energia física 
do ser humano ou por tração animal.  

A primeira Revolução Industrial iniciou na Inglaterra no século XVIII, desencadeada pela 
invenção da máquina a vapor em 1780. Foram desenvolvidas máquinas e a utilização 
racional das mesmas dando origem às fábricas. Neste período houve intenso movimento 
migratório dos trabalhadores do campo para as cidades, passando os mesmos a viver em 
favelas e condições sub-humanas.  

Na segunda Revolução Industrial ocorreu por volta de 1860 com a descoberta da 
eletricidade e do petróleo. Teve sua origem nos primórdios da Administração Científica no 
início do Século XX, em que destacam: i) Fayol por estabelecer as regras da hierarquia; ii) 
Taylor e Ford que estabeleceram as regras de funcionamento do chão e da organização do 
trabalho em indústria de produção em massa. O grande resultado dessa época foi um 
aumento significativo da produtividade nas empresas. 

A terceira Revolução Industrial foi identificada como a era da informática e 
microeletrônica, que iniciou por volta de 1973. Houve um salto significativo na produtividade 
obtida através de mudança da base tecnológica, com o advento de diversas tecnologias, 
principalmente a microeletrônica utilizada para robótica, automação e informatização. 

Em 2016, inicia-se a quarta Revolução Industrial, cujos sistemas de fabricação são 
controlados em meio virtual e físicos de forma flexível e a nível global, utilizando-se 
ambientes cibernéticos, internet das coisas (IoT), rede de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs), big datas e impressão 3D, que estão presentes nos dias de hoje. No 
entanto, surgem novas expectativas, que direcionam para futura revolução. 

A quinta Revolução Industrial vem com a evolução da quarta Revolução Industrial com 
o propósito de unir o homem e máquina por sistemas inteligentes para aumentar a eficiência 
de processos no trabalho. Assim, a Indústria 4.0 compreende a automação e a Indústria 
5.0 abrange o aspecto de sinergia entre homem e máquinas autônomas em um processo 
de produção mais eficiente e de valor agregado, permitindo autonomia confiável e redução 
de desperdício e custos associados (NAHAVANDI, 2019).  

Durante o ano de 2016, surge o termo Sociedade 5.0 que o Governo japonês divulga no 
5th Science and Technology Basic Plan (CABINET OFFICE; 2017) visando uma sociedade 
futura pautada pela inovação científica e tecnológica. O principal desafio está em unir o 
espaço físico e o cyberspace, aproveitando ao máximo as TICs para proporcionar uma 
“sociedade superinteligente” (super-smart society). Segundo H-UTokyo Lab.(2020), a 
Sociedade 5.0 visa um ciclo iterativo por meio de dados de tecnologias de informações e 
comunicações – TICs e processados em meio de Inteligência Artificial e conectados em 
ambiente cyberspace, ou seja, os dados são coletados, analisados e são convertidos em 
informações significativas, que são aplicadas no ambiente corporativo, assim, posiciona o 
ser humano como o centro da inovação e transformação tecnológica (ISHIKURA, 2018). 

Assim, por meio da Indústria 5.0, é a primeira vez durante toda a história do período 
industrial, que se aponta o ser humano como o centro das ações. Acredita-se que a 
Indústria 5.0 pode contribuir também para o resgate do humano como um dos focos 
principais na melhoria dos sistemas de trabalho. Desta forma, a pergunta que esta pesquisa 
se propõe responder é: como a Indústria 5.0 e a ergonomia se relacionam em prol da 
melhoria do bem-estar humano e do desempenho geral do sistema? 

Portanto, o objetivo deste artigo é apresentar um panorama sobre Indústria 5.0 por meio 
de uma revisão bibliográfica e identificar, nestas publicações, como os fatores humanos 
são considerados, a fim de entender a correlação entre a Indústria 5.0 e a ergonomia. 
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2. MÉTODO 
  

Essa pesquisa é de natureza exploratória e abordagem qualitativa, sob o aspecto de 
seus objetivos, e uma pesquisa bibliográfica (Silva e Menezes, 2005) do ponto de vista dos 
procedimentos técnicos. Para tanto, foi realizada uma pesquisa referente ao tema Indústria 
5.0, com a busca do termo em inglês “Industry 5.0” direcionados aos estudos com 
apresentação deste conceito com uma perspectiva de sua aplicação. 

A busca foi realizada no banco de dados da Scopus, nos últimos 5 (cinco) anos sem 
utilizar filtros para seleção inicial dos trabalhos, revisados por pares, que resultaram em 41 
artigos com disponibilidade de acesso na integra. Após esta pesquisa inicial, foram 
classificados, categorizados e analisados os resumos dos artigos em sua adequação ao 
tema, considerando aspectos de ergonomia, fator humano e Sociedade 5.0. Os artigos 
duplicados, baixa relevância ou fora do escopo da pesquisa foram excluídos. O resultado 
final da seleção gerou um banco com 26 artigos relacionados à Indústria 5.0, os quais foram 
lidos na íntegra. Deste total, apresentaram 100% de relevância para o escopo desta 
pesquisa um total de 6 artigos. Acredita-se que por este ser um tema recente, os artigos 
selecionados contemplam um universo capaz de representar um panorama das 
publicações sobre indústria 5.0 e suas relações com os aspectos humanos. 

Sendo assim, embasado na leitura e análise destes artigos foi realizada uma 
categorização dos mesmos nos seguintes aspectos: ano de publicação, área de pesquisa, 
nacionalidade do primeiro autor, conceito de indústria 5.0 e aspectos contemplados 
relacionáveis à ergonomia. Com base nesta análise realizou-se uma discussão sobre o 
panorama de tais pesquisas frente ao fator humano. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

O resultado da pesquisa mostra o aumento significativo da correlação entre a Indústria 
5.0 e fatores humanos nos últimos 5 anos. Na classificação por ano, os artigos foram 
distribuídos conforme as publicações demonstradas na Figura 2. Observa-se que é um 
tema recente, com publicações a partir de 2016 e com um crescimento expressivo nos dois 
últimos anos, apontando o crescente interesse da comunidade científica sobre o tema. 

 

 
 

Figura 2. Distribuição dos artigos por ano de publicação. 
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A nacionalidade do primeiro autor das publicações pode ser verificada na Figura 3. Com 
base neste resultado é possível perceber a concentração de pesquisas no Japão (20%) e 
na Europa, com destaque para as publicações da Itália (16%) e Inglaterra (12%).  
 

 
 

Figura 3. Distribuição dos artigos segundo nacionalidade do primeiro autor. 
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Autores 
Áreas de 

Conhecimento 

Conceitos e definição de  
Indústria 5.0  

Sociedade 5.0 
Atribuição/ Ferramenta / Método 

Longo; 
Padovano; 
Umbrello 

(2020) 

Engenharia 

Humanos e máquinas 
cooperam em perfeita 

simbiose uns com os outros 
e as capacidades humanas 
são aumentadas por uma 
tecnologia amigável aos 

humanos. 

Value Sensitive Design (VSD): proposta para 
equipes de design das Fábricas do Futuro para 

aumentar a robustez de forma sistêmica. 

Elim; Zhai 
(2020) 

Interdisciplinar: 
Engenharia, 

Nanotecnologia, 
Matemática, 

Física 

A integração da Internet das 
Coisas (IoT), Big Data (BD) 
e Inteligência Artificial (IA) 

associada à Vida (L), 
Mobilidade (M) e Trabalho 
(W) de uma pessoa para 

conhecer e compreender a 
melhor solução no sistema. 

SAOVI (Simple, Accurate, Obvious, Very 
Important or Precise): abordagem conceitual de 
multitarefas para interações da Sociedade 5.0 e 

da Indústria 5.0, melhorando o trabalho de 
multitarefa, a vida produtiva e que seja 

configurando um trabaho físico leve ao homem. É 
um sistema de controle híbrido avançado em 

Matemática e Sistema de Nanotecnologia. 

Zambon; 
Cecchini; 

Egidi; 
Saporito; 
Colantoni 

(2019) 

Agricultura, 
Indústria de 
Alimentos 

(Pequena e 
Média Empresa) 

Concentra no retorno do ser 
humano (mãos e mentes) 
para o ambiente industrial. 

Virtualização na Cadeia de abastecimento 
agroalimentar: a) permite a representação virtual 
sem requer a presença no local para observar, 
processar, controlar e agir em conformidade; b) 
simular em tempo real as possíveis evoluções e 

realizar testes de sensibilidade; c)  
permite criar ambientes que deve ser 

percebido pelo ser humano como real por meio de 
interfaces que simulam experiências visuais, 

auditivas e táteis. 

Fukuda 
(2020) 

Economia 

Um modelo prospectivo de 
atividades de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (STI) 
na Sociedade 5.0 a partir de 

uma perspectiva do 
ecossistema. 

Serviço funcional do sistema facilitando a 
criação de valores para a cidades e comunidades 

(Sociedade 5.0), na qual todas as pessoas 
tenham uma vida confortável e ativa. O serviço 
funcional depende de manter o ecossistema de 

STI resiliente. 

Bednar; 
Welch 
(2019) 

Computação, 
Negócios, 

Gestão 
Organizacional, 

Informática 

Sistemas tecnológicos e 
sociais trabalham em 

harmonia para fornecer 
personalização em massa 

personalizada de produtos e 
serviços. 

Sistemas Sociotécnicos para análise 
organizacional. Apoiar no aproveitamento de 

tecnologias inteligentes e no Sistema Sustentável 
das organizações. 

Shah; Url; 
Vorraber; 
Janics; 

Katschinig 
(2020) 

Engenharia, 
Negócios, 
Informática 

Rápido crescimento e 
mudança das tecnologias 
digitais, a necessidade de 

aumentar a produtividade e 
de criar valor sustentável. 
Transformar o modelo de 
negócios clássico voltado 

para o lucro em um modelo 
de negócios sustentável, que 
visa os aspectos humanos, 

sociais e ambientais. 

Modelo de Negócio Sustentável – os usuários 
integram de forma explícita e prática os valores 

econômicos, sociais e ambientais de uma 
maneira holística: a) Mapa de Stakeholders e 

Modelo de Negócio de Canvas (BMC); b) 
Ferramenta de mapeamento de valor (VMT) 

auxilia no processo de identificar aspectos sociais 
e ambientais; c) Rede de valor para analisar 

trocas de valor. 

Figura 4 – Definição da Indústria 5.0 em relação ao fator humano. 

 
3.1 . Ergonomia no Cenário da Indústria 5.0 

 
A atuação da Ergonomia teve importante ampliação nas últimas décadas, de início 

abordando os aspectos físico-ambientais e incorporando, na década de 60, o enfoque das 
ciências cognitivas e posteriormente, na década de 80, o enfoque organizacional 
relacionado com a otimização dos sistemas sociotécnicos. Na sua abordagem macro, a 
premissa é projetar o todo, valorizando o resultado global, incluindo neste escopo as 
estruturas organizacionais, políticas e de processos. Tópicos relevantes deste enfoque 
incluem temas como: projeto de trabalho, projeto participativo, cultura organizacional e os 
novos paradigmas do trabalho. Desta forma, a ergonomia contempla três diferentes 
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domínios de especialização: o físico-ambiental; o cognitivo e o organizacional (ABERGO, 
2020). A ergonomia é, portanto, uma disciplina científica que estudas as interações entre 
os seres humanos e o sistema de trabalho a fim de melhorar o bem-estar humano ao 
mesmo tempo em que busca a melhoria do desempenho do sistema de trabalho (ABERGO, 
2020).  

Segundo Hendrick (1995) para darem conta da amplitude destas três dimensões e poder 
intervir nas atividades do trabalho é preciso que a ergonomia seja aplicada numa 
abordagem holística de todo o campo de ação da disciplina, abrangendo tanto os seus 
aspectos físicos e cognitivos, como organizacionais, sociais, e ambientais, dentre outros. 
Ainda segundo o autor, para uma intervenção ergonômica de sucesso é necessário 
considerar a participação dos trabalhadores nas ações ergonômicas a serem tomadas, 
numa visão macroergonômica. Hendrick (1995) enfatiza que uma “boa ergonomia” é aquela 
que traz economia para a empresa e para isso o enfoque macro é de significativa 
importância. 

Segundo Guimarães (2004) a macroergonomia é a forma mais eficiente de consolidar as 
questões humanas no trabalho com as questões de sobrevivência da empresa no mundo 
atual, contemplando os aspectos organizacionais e psicossociais do sistema de trabalho. A 
autora propõe que durante uma intervenção macroergonômica seja utilizado um método top 
down de projeto, no sentido em que a organização é avaliada como um todo, mas também 
uma abordagem bottom up (a partir da visão dos trabalhadores) e middle up down (a partir 
da gerência na direção dos trabalhadores e da diretoria) prevendo a participação dos 
usuários em todas as fases de projeto. A ideia é que o conhecimento gerado no estudo seja 
fruto da interação entre o conhecimento tácito dos usuários do sistema e o conhecimento 
formal, em ergonomia, dos pesquisadores envolvidos. 

Por outro lado, de acordo com Bugliani (2007) a prática da ergonomia numa abordagem 
macro no Brasil é ainda muito recente. Para a autora a incipiente quantidade de pesquisas 
neste tema no Brasil pode ser responsável pela dificuldade de difusão de seus conceitos, 
prejudicando a pesquisa e a prática profissional. Hendrick (1995) aponta que os 
profissionais desta área precisam investir em uma melhor documentação e divulgação da 
relação custo-benefício da boa ergonomia – anunciar que a boa ergonomia também é boa 
economia; de que a boa ergonomia é aquela que se compromete com os resultados, ou 
seja, gera uma boa economia. 

Portanto, a ergonomia busca pela melhoria no bem-estar humano e pela melhoria do 
sistema produtivo, em prol da sustentabilidade tanto das organizações quanto da 
sociedade.  Com base nesta revisão é possível constatar que tanto a indústria 5.0 quanto 
a ergonomia têm seu foco no humano e no melhor desempenho das soluções 
desenvolvidas.  

Neste cenário, para Fukuda (2020) a sociedade 5.0 é uma nova sociedade onde o foco 
está centrado no ser humano e para Longo et al. (2020), numa visão complementar, 
humanos e máquinas devem cooperar em perfeita simbiose uns com os outros, contexto 
em que as capacidades humanas seriam aumentadas por uma tecnologia amigável. 

Para Elim e Zhai (2020) as tecnologias Internet das Coisas (IoT), Big Data (BD) e 
Inteligência Artificial (IA) associada à Vida, Mobilidade e Trabalho devem atuar de forma 
integrada com as pessoas para se compreender a melhor solução no sistema.  Já Zambon 
et al. (2019) afirmam que a Industria 5.0 se concentra no retorno do ser humano (mãos e 
mentes) para o ambiente industrial e produtivo. Neste contexto, a Indústria 5.0 vai além, 
buscando aproveitar essas qualidades humanas únicas, otimizando os recursos para 
benefício do sistema de produção como um todo, incluindo aspectos internos e externos 
das organizações.   
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Por outro lado, Shah et al. (2020) acrescentam a visão de sustentabilidade dos negócios, 
na busca por transformar o modelo de negócios clássico voltado para o lucro e consumo 
em um modelo de negócios sustentáveis, que visa os aspectos humanos, sociais e 
ambientais. 

Deste modo, a correlação entre Indústria 5.0 e ergonomia possibilita uma análise de 
fatores humanos de forma sistêmica e integral, envolvendo qualidade de vida, questões 
sociais e ambientais. Embora existam diferenças nas definições todas têm em comum a 
ideia de que o centro das ações deve ser o humano. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Este artigo propôs apresentar um panorama entre a Indústria 5.0 e ergonomia, por meio 
da revisão bibliográfica, identificando os aspectos relacionados como fatores humanos e 
processos centrados no ser humano no sistema organizacional. Para tanto, realizou-se uma 
revisão bibliográfica utilizando o banco de dados da Scopus, que resultou em 41 artigos 
com disponibilidade de acesso na integra, destes foram retiradas as duplicidades e artigos 
de baixa relevância, sobrando 26 artigos; os quais foram classificados, categorizados e 
analisados. 

Foi possível constatar que a maior parte das publicações foram de autores do Japão e 
da Europa, que se tratam de publicações recentes (de 2016 até 2020), com um crescimento 
significativo nos últimos 2 anos, considerando os fatores humanos envolvendo as 
características da organização, segurança, higiene, conforto e os aspectos presentes 
entorno do ambiente. Ainda, 23% dos artigos dentre os selecionados apresentaram forte 
correlação com a ergonomia, destacando a necessidade de que aspectos físicos, cognitivos 
e organizacionais sejam contemplados nos projetos no contexto da Indústria 5.0.  

Conclui-se que tanto a indústria 5.0 quanto a ergonomia têm seu foco no humano e no 
melhor desempenho das soluções desenvolvidas. Espera-se que a evolução dos sistemas 
produtivos, por meio da Indústria 5.0 e Sociedade 5.0 caminhe na direção oposta aos atuais 
sistemas de produção, onde fatores humanos e meio ambiente têm sido negligenciados, 
em busca de sociedade melhor; capaz de contribuir para o bem-estar humano em conjunto 
com sistemas sociais e de produção mais inteligentes. 

Por fim, recomenda-se a continuidade de estudos com foco em aplicações que busquem 
correlacionar a Indústria 5.0 com a ergonomia e que potencializem uma análise de fatores 
humanos de forma sistêmica e integral, considerando a visão dos sistemas sociotécnicos, 
fazendo das novas tecnologias aliadas ao bem-estar humano, social e com maior 
desempenho geral nos sistemas. 
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