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 As revoluções industriais trouxeram ao longo dos anos várias 
mudanças tanto para as organizações quanto para a sociedade, para as 
empresas ocorreram mudanças na segurança na armazenamento dos 
dados, aumento da capacidade produtiva,  novas formas de 
comercialização, avanço da tecnologia, a utilização dos recursos 
naturais, para a sociedade mudanças no aumento das cidades, avanço 
na medicina, novas formas e facilidades de locomoção, a forma que o 
ser homem se relaciona com o meio ambiente e entre outros. E as 
definições dessas revoluções foram importantes para a tomada de 
decisão nas organizações, pois quando não há uma direção a ser 
seguida, ou quando não sabemos o que irá acontecer não conseguimos 
tomar decisões de forma eficiente e eficaz, acarretando no desperdícios 
dos recursos, com uma nova era a Indústria 5.0 não pode ser diferente. 
Neste contexto, este trabalho tem por objetivo elaborar um panorama 
sobre a Indústria 5.0, para atingir esse objetivo, foi realizada uma 
pesquisa exploratória para a estruturação de um portfólio para análise. 
Com a  pesquisa foi possível encontrar os principais conceitos atribuídos 
à Indústria 5.0, assim como identificar as principais áreas que a 
compõem. 
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1. Introdução  
Vivemos em um mundo que está em constante mudança, e com as revoluções industriais não 

foi diferente, hoje estamos vivenciando a indústria 4.0, porém alguns autores já estão 

caracterizando a Indústria 5.0.  

O mesmo ocorre com a agroindústria, buscando diferenciais para a cadeia produtiva e de 

dsitribuição, visando alcançar não apenas a produtividade, mas um ambiente sustentável. Isto 

é, empregando a tecnologia para utilizar de forma adequada os recursos, aumentando a 

eficiência produtiva e minimizando ou eliminando os impactos gerados por esta produção 

(FERNEDA, 2021). No Brasil, o cenário agroindustrial é composto, em grande parte, por mão 

de obra familiar, com reduzido acesso á suporte técnico, conhecimento, recursos que promovam 

a equidade e inclusão social (CARNEIRO; MALUF, 2005). Neste contexto, as familias acabam 

aderindo a cooperativas para se fortalecerem e desenvolverem diferenciais competitivos, para 

alcançar novos mercados, reduzir custos de produção (BONAMIGO, 2017). 

Uma vez que temos uma mudança de tecnologia ou ainda de “era tecnológica”, torna-se 

necessário reconhecer as mudanças, quais os seus conceitos, o que ela visa proporcionar e quais 

são os possíveis impactos para as empresas e para a sociedade, possibilitando o posicionamento 

estratégico das organizações em torno das novas tecnologias. 

A Indústria 5.0, conforme o Comitê Econômico e Social Europeu (CEE), é descrita como 

"...focada em combinar a criatividade e o artesanato dos seres humanos com a velocidade, 

produtividade e consistência de robôs" (EESC, 2018). 

Da mesma forma, Chen et al. (2021) abordam a cooperação entre o ser humano e as interfaces 

das máquinas visa combinar a percepção estratégica dos seres humanos com a velocidade de 

processamento de dados e a consistência das máquinas. Em um ambiente em que os dados são 

providos por sensores em rede, ou seja, com a interoperabilidade, permite que os seres humanos 

personalizam decisões estratégicas sob medida em escala, atendendo à personalização em 

massa, isto é, fornecendo um produto para o cliente de acordo com seus requisitos específicos. 

Mesmo com estas definições, ainda são apresentadas diferentes visões em relação ao tema 

principalmente em sua caracterização, ou seja, não conseguimos ter uma visão de uma definição 

no âmbito geral, as caracterizações não abordam o coletivo da Indústria 5.0. Deste modo, não 

saber  o que realmente irá acontecer de forma geral, ou quando não se sabe o que seguir, nos 

direcionando de forma errada e na não preparação adequada, acarretando em possíveis 

dificuldades na tomada de decisão correta. 
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Dessa maneira, este trabalho tem por objetivo elaborar um panorama sobre Indústria 5.0, com 

base nas publicações na área. Assim, espera-se caracterizar o que vem sendo tratado como 

indústria 5.0 e como ela pode ser empregada, proporcionando diferencias á agroindústria. 

2- Referencial Teórico 

A Indústria 4.0 refere-se à Quarta Revolução Industrial, e é caracterizada pelo rápido 

desenvolvimento da digitalização e da robótica. Para Liboni et al. (2019), “a Quarta Revolução 

Industrial é um conceito abrangente, que por meio da coleta de dados e informações em tempo 

real, auxilia na redução da complexidade das operações, no aumento da eficiência e numa 

redução de custos a longo prazo”, elevando assim a produtividade nos polos industriais. 

A Indústria 4.0 é apresentada com base em 9 pilares que são o Big Data, a Computação em 

nuvem, a  Integração de sistemas vertical e horizontal, a Inteligência artificial, a Internet das 

coisas, a Realidade virtual, os Robôs autônomos, a Segurança cibernética, a simulação e 

impressão 3D (Rüßmann et al., 2015). 

 

3- Metodologia 

Para alcançar o objetivo deste trabalho, que é elaborar um panorama sobre Indústria 5.0, uma 

pesquisa exploratória é desenvolvida sobre um problema de pesquisa. A sua intenção é buscar 

padrões, ideias ou descobrir hipóteses, seu objetivo não é comprovar ou testar uma determinada 

hipótese, mas sim descobertas (QUEIRÓZ, 1992). Diante disso, a pesquisa deste artigo será de 

caráter exploratório, pois conforme uma breve e prévia análise da literatura, visa oferecer 

informações sobre o objeto da mesma e ajudar na formulação de hipóteses (CERVO E SILVA, 

2006). 

Para tanto, este trabalho adota como passos para a sua realização, levantar um portfólio de 

artigos que abordavam o tema de estudo, analisar o portfólio para a identificação da 

caracterização de Indústria 5.0 e suas áreas e/ou conceitos. Na sequência organizar por tópicos, 

realizar uma discussão acerca dos encontrados e escrever as sugestões, as novas ideias e etc. 

 

4 - Indústria 5.0 

A Indústria 5.0 pode ser considerada como uma sinergia entre humanos e máquinas autônomas, 

ou seja, o co-trabalho entre humanos e máquinas, neste contexto humanos e robôs trabalharão 

lado a lado onde e quando for possível. A parte dos humanos seria as atividades que requerem 

pensamentos ou criatividades e a parte dos robôs corresponde ao serviço pesado e repetitivo 

(DEMIRA et al., 2019).  
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De acordo com HALEEM E JAVAID (2019)  há uma interconectividade entre as máquinas que 

podem otimizar a produtividade e a eficiência humana, já que os robôs podem realizar o 

trabalho de pintura, soldagem, de carga e descarga, e entre outros, resultando no aumento da 

segurança, da qualidade e da redução de desperdício dos recursos. A interação entre homem e 

máquina está capacitando e permitindo que as pessoas expressem suas ideias, opiniões ou até 

sua personalidade em forma de produtos e serviços personalizados. 

A Indústria 5.0 refere-se à integração do espaço físico e virtual para resolver não só problemas 

de produção, mas também problemas sociais. Desta forma, visa conciliar humanos e máquinas 

a buscar formas de operar em conjunto a fim de aumentar a capacidade de fabricação e 

desempenho, como comprometimento e disposição da comunidade coletiva, influência cívica, 

redução do risco de mercado e estabilidade financeira. 

A Indústria 5.0 corresponde à utilização de forma eficiente de mão de obra e de máquinas em 

um ambiente simultâneo. Com isso, a Indústria 5.0 refere-se à integração do ambiente virtual e 

físico para resolver problemas tanto de produção quanto os problemas sociais. Pois todas as 

tecnologias de inteligência artificial, da informação, robôs e realidade aumentada são utilizadas 

no dia a dia na saúde, na indústria e em outras áreas que há atividade humana. 

Um dos conceitos abordados na Indústria 5.0 é a Bioeconomia, que considera o uso de recursos 

biológicos inteligentes para fins industriais possibilitando alcançar um equilíbrio entre 

economia, ecologia e indústria.  A Bioeconomia é a produção dos recursos biológicos 

renováveis e a transformação desses recursos e de resíduos nos produtos de valor agregado, 

como bioenergia, produtos a base de biológica, ração e alimentos, podemos incluir também a 

pesca, biotecnológicos, agricultura, a produção de celulose, e indústrias de energia. Nos setores 

a inovação se faz presente já que faz o uso de de várias áreas da ciência, como: ciências sociais, 

agronomia, ecologia, ciências alimentares e ciências da vida, áreas tecnológicas e industriais 

como: nanotecnologia, engenharia, biotecnologia, e tecnologias de comunicação e informação 

diz ( DEMIRA et al., 2019) 

A sinergia eficiente mencionada entre humanos e tecnologia afetará a economia, a ecologia e o 

mundo social, também (Shelzer, 2017). Além disso, essas influências estão acompanhando a  

perspectiva de prevenção aplicada no upcycling industrial que consiste, basicamente, em dar 

um novo propósito a materiais que seriam descartados, com criatividade e qualidade igual ou 

até melhor que a do produto original conforme ( HALEEM E JAVAID, 2018). 

    

  4.1- Áreas 



 XLI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 “Contribuições da Engenharia de Produção para a Gestão de Operações Energéticas Sustentáveis” 

Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, 18 a 21 de outubro de 2021. 
                                      
         

 

4 
 

Na indústria 4.0 vimos o conceito de Internet das Coisas onde podemos dizer a conexão de 

objetos físicos à rede. Na Indústria 5.0 identificamos o conceito de Internet de Todas as Coisas 

onde a conectividade ou a integração dos dados, objetos, processos e pessoas se fazem presente 

( ASLAM et al, 2020). Outros conceitos vistos anteriormente nas outras eras também se fazem 

presentes, como o Big Data que “trata-se de construir redes digitais complexas e 

hiperconectadas sem comprometer a segurança e a sustentabilidade” e os Ecossistemas de 

inovação que  são os sistemas inter organizacionais que estimula a cooperação e a interação 

visando trazer autossuficiente e equilíbrio dentro das organizações  diz (HEKIM, 2018). 

Dessa maneira, a Bioeconomia traz o uso de recursos biológicos inteligentes para fins 

industriais possibilitando alcançar um equilíbrio entre economia, ecologia e indústria 

(DEMIRA et al., 2019) . E a gestão de valor ligados ao Lean com a diminuição dos desperdícios 

ganhando assim valor (OZKESER, 2018), e o uso sustentável dos recursos, ou seja, o volta a 

pensar no desenvolvimento sustentável, não só quando cobrados pelos investidores ou os 

consumidores, mais por toda a estrutura da organização (OZKESER, 2018). 

A CPPS- Sistema de Produção Físico- Virtual que é a interação homem- máquina (LONGO et 

al., 2020), em paralelo com a Simbiose Homem- Máquina, que é o co-trabalho entre homem e 

robôs, onde o ser humano tem por sua parte a  criatividade, e o mesmo na cocriação de valores, 

já que  o fator humano é um dos elementos chaves para a cocriação de valor em serviços, pois 

com as pessoas podemos atingir  patamares desejados em relação aos processos e tecnologias, 

tendo em vista que as pessoas criam, compartilham e usam conhecimentos em suas atividades 

de rotina, de modo que possamos caracterizar uma determinada cultura organizacional, os 

valores e o comportamento da pessoa em seu contexto de atuação. Pois todos esses fatores 

podem influenciar diretamente ou indiretamente na personalização de processos e serviços 

conforme (LONGO et al., 2020). 

Figura 1- Simbiose Homem- Máquina 
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Fonte: LONGO et at. ( 2020). 

 

 

 

 

5- Discussões  
Na Indústria 5.0 como fatores de inovação, são apresentadas as ferramentas de Internet de Todas 

as Coisas, a Cooperação entre Homem Máquina, não só dentro das empresas, mas também na 

solução de problemas sociais, como o meio ambiente, na infraestrutura, ou nas discussões 

sociais até mesmo políticas, fazendo que as pessoas pensem não só no ambiente interno das 

organizações mas também nos acontecimentos do ambiente externo que estão envolvidas. 

A introdução do conceito de Bioeconomia nos possibilitará alcançar o tão solicitado equilíbrio 

entre indústria, economia e a ecologia, vindo ao encontro do desenvolvimento sustentável da 

agroindústria. E  todas as ferramentas e áreas utilizadas em Indústria 4.0, são inovações de 

Indústria 5.0, pois todas essas áreas são usadas de “ forma aumentada” pelas organizações. 

Desta forma, como possíveis benefícios a boa relação com o meio ambiente, já que as 

tecnologias empregadas nessa nova era, visa a sustentabilidade, ou seja, para alcançarmos o 

equilíbrio teremos que também pensar no impacto que nossas ações do presente irá provocar 

no futuro  (OZKESER, 2018); a personalização, que é o diferencial da Indústria 5.0, onde o 

fator humano é essencial, em um mundo onde o não comum é o que a maioria da população 

busca, para se sentir diferente dos outros, entender essa necessidade que se faz o fator humano 
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ser tão essencial (HALEEM E JAVAID, 2018). E a Bioeconomia com o equilíbrio, juntamente 

estimulando a sociedade pensar em questões que terão impactos no presente e no futuro como, 

por exemplo, a criação de uma tecnologia, quais seriam os seus fatores positivos e negativos 

para o meio ambiente, a economia e a indústria com sua implementação (DEMEIRA et al, 

2019) . 

6- Conclusão 

O presente artigo tinha por objetivo elaborar um panorama sobre a Indústria 5.0, com base nas 

publicações na área, assim podemos apontar que este objetivo foi alcançado, uma vez que foi 

elaborado um portfólio de artigos e identificado os principais conceitos relatados da Indústria 

5.0. Buscou-se compreender como estas são caracterizadas para em trabalhos futuros serem 

empregadas em benefícios da agroindústria. Com as áreas encontradas e os conceitos, podemos 

identificar algumas mudanças dessa nova era, como relacionamento com o meio ambiente, entre 

as pessoas e os robôs, a abordagem de temas que antes não eram cogitados como a solução dos 

problemas sociais, políticas de forma abertas, e seus possíveis impactos na diminuição dos 

riscos diante do mercado e aumentando a estabilidade financeira das organizações. Portanto, 

com a caracterização podemos nos preparar, nos direcionar de forma correta e eficaz, 

juntamente com seus benefícios diante das mudanças vistas, como a relação com o meio 

ambiente, e o equilíbrio que a Bioeconomia trará entre indústria, economia e sustentabilidade. 

Os conceitos e as inovações representam uma nova abordagem voltada para as necessidades 

não só  das empresas, mas também da sociedade e do meio ambiente, gerando assim um 

equilíbrio entre a indústria, a economia e a ecologia. 
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