
Medidas 
sanitárias para 
reabertura  
das eMpresas



EmprEEndEdor,

À medida que os dias passam e a quarentena resulta no achatamento 
da curva de contágio do novo coronavírus, aproxima-se o dia da tão 
esperada reabertura das atividades de comércio e serviços.

Sabemos que a pandemia trouxe danos significativos – se não, devastadores 
– aos negócios, e, por isso, retomar o fluxo de caixa é uma necessidade 
imperiosa para honrar os compromissos e manter as empresas de pé.

A reabertura dos estabelecimentos, no entanto, precisa ser feita 
de forma cuidadosa e responsável. Do contrário, aumentam-se as 
chances de um novo surto despontar, expandindo a contaminação e 
impondo a necessidade de rodadas adicionais de quarentena.



Por isso, é imprescindível que empresas e consumidores adotem protocolos de 
higienização e distanciamento social na reabertura do comércio. Afinal, o aguardado 
retorno dos atendimentos presenciais exigirá – não se sabe por quanto tempo – ajustes 
na conduta individual e nas relações interpessoais, inclusive no ambiente de trabalho. 

Todas as medidas sanitárias e comportamentais descritas neste e-book têm um objetivo 
em comum: proteger vidas. E, neste momento, certamente não há nada mais relevante 
que se possa oferecer a funcionários e consumidores do que prevenção e segurança. 



Higienização do 
estabeleciMento1



Empreendedor, antes de reabrir o estabelecimento, faça uma limpeza cuidadosa 
e desinfete o ambiente. Isso pode ser feito no dia anterior à reabertura.

É importante lavar os cômodo, desinfetar todos os móveis e os itens à venda ou em 
estoque, mesmo que tenham sido limpos antes do fechamento do imóvel ou do escritório.

A desinfecção de móveis, prateleiras e produtos pode ser feita com álcool 70% 
ou solução com água sanitária (250 mililitros de água sanitária para 1 litro 
de água). Utilize detergente, água e sabão na lavagem dos cômodos.

Também será preciso higienizar o ambiente no dia a dia. Por isso, antes de 
iniciar as atividades diárias, não hesite em realizar uma nova limpeza. Nesse 
processo, é importante que todos os funcionários colaborem e, se possível, se 
responsabilizem pela higienização de suas mesas e utensílios de trabalho.



Em estabelecimentos nos quais haja contato com o cliente, é importante 
higienizar poltronas e cadeiras entre um atendimento e outro.

Manter o local arejado, com portas e janelas abertas, contribui para reduzir 
a propagação do vírus. Ao menos considere deixar as portas internas 
abertas, o que ajuda a evitar toques em maçanetas e puxadores. 

Por fim, se o estabelecimento tiver ar-condicionado, limpe frequentemente os filtros.



liMitação da 
quantidade  
de pessoas  
no aMbiente2



É importante não confundir a autorização para reabertura da empresa 
com o fim do surto de coronavírus. Desse modo, segue valendo 
a recomendação de se evitar aglomeração de pessoas.

Nesse sentido, para proteger a saúde de funcionários, clientes e 
sócios, restrinja a quantidade de pessoas no ambiente. 

Isso pode ser feito por meio de alterações na escala e nos horários de trabalho. 

Para evitar que muitos clientes entrem na loja ao mesmo tempo, um 
funcionário pode ficar na entrada delimitando esse fluxo. 

No período de retomada, evite realizar promoções no estabelecimento, uma vez que 
estas podem provocar aglomeração de pessoas. Por isso, é melhor que as ofertas com 
desconto ocorram a distância, por meio de vendas pela internet ou por telefone. 



Nos estabelecimentos nos quais exista sala de espera, organize a agenda de 
atendimentos de modo a impedir que a área fique cheia. Além disso, certifique-
se de posicionar cadeiras e poltronas com ao menos 1 metro de distância uma das 
outras. Caso haja espaço, a espera pode ser realizada em uma área ao ar livre.



sinalização  
para forMação  
de filas3



O distanciamento social deve fazer parte de todas as etapas 
da jornada do cliente no estabelecimento.

Por isso, nas áreas próximas ao caixa, sinalize no chão a posição em que cada cliente 
deve ficar para formação de uma fila com espaçamento adequado entre as pessoas.

A medida é válida inclusive para estabelecimentos que não tenham um fluxo de 
vendas intenso, pois, além de reduzir o risco de contágio, certamente ajudará a 
educar o comportamento dos consumidores e servirá de exemplo para outras lojas.



atenção aos  
Meios de  
pagaMento4



É preciso higienizar as mãos e as maquininhas de cartão a cada venda efetuada.

Dessa forma, a empresa deve disponibilizar álcool em gel 70% 
para o funcionário no caixa e para os clientes.

É importante que ambos utilizem o produto antes e logo após tocarem 
na maquininha de cartão ou repassarem entre si notas e moedas 
em caso de pagamento realizado com dinheiro em espécie.



álcool  
eM gel 70%  
à disposição5



O álcool em gel 70% será imprescindível para manutenção das atividades 
empresariais enquanto o surto de coronavírus não for controlado.

Com isso, disponibilize o produto para funcionários e clientes, especialmente na 
entrada e nos locais de pagamento. Se possível, faça um controle rigoroso de modo a 
permitir que somente entre no estabelecimento o cliente que utilizar o antisséptico.

Para prevenir e mostrar que a empresa se preocupa com a saúde dos empregados, 
espalhe frascos de álcool em gel 70% pelas mesas e posições de trabalho. 

Lembre-se que em caso de um funcionário se infectar com covid-19, os demais, 
naturalmente, ficarão preocupados com o colega e receosos de voltarem 
ao local de trabalho. Por isso, ações de prevenção nunca são demais.



todos de  
Máscaras6



A utilização de máscara é um recurso eficiente para 
mitigar o contágio do novo coronavírus.

Com isso, todos os funcionários devem usar máscaras dentro do 
estabelecimento. Isso também vale para escritórios, pois a peça reduz as 
chances de infecção e transmissão durante diálogos casuais e reuniões.

É importante que a obrigatoriedade de usar máscara também inclua os clientes. 
Em atividades realizadas com horário marcado, a empresa pode avisar com 
antecedência que a entrada só será permitida se o cliente estiver usando máscara.

Vale destacar que em algumas cidades, como a capital paulista, o uso 
de máscara durante o estado de calamidade pública é obrigatório no 
interior dos estabelecimentos que executam atividades consideradas 
essenciais, em repartições públicas e por prestadores de serviços. 



Por fim, ressaltamos que o uso da máscara não exclui a necessidade de todos 
higienizarem as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel 70%. 



expedientes e 
atendiMentos 
diferenciados7



Tendo em vista, mais uma vez, a importância de se evitar aglomeração de pessoas, as 
empresas devem avaliar a adoção de expedientes alternativos ao reabrir as portas.

Além de impedir a concentração de funcionários em um mesmo período, a medida 
contribui para aliviar o fluxo de pessoas no transporte público nos horários de pico.

Ao estipular novas escalas, os empreendedores da capital paulista devem levar 
em conta que, durante o estado de calamidade pública na cidade, a primeira 
hora de atendimento deve ser reservada exclusivamente a pessoas com mais 
de 60 anos de idade, um dos principais grupos de risco de covid-19.

De acordo com o Decreto Estadual n.º 64.959/2020, essa obrigatoriedade é 
válida para agências bancárias, estabelecimentos financeiros, farmácias, 
padarias, supermercados e estabelecimentos comerciais, de serviços e similares 
abertos ao público – como lavanderias, lojas de material de construção, pet 
shops, oficinas de veículos, óticas, açougues, lotéricas, entre outros.



distanciaMento  
nas refeições8



Típico de qualquer bom ambiente de trabalho, o almoço em grupo 
não está suspenso, mas também precisa de adaptações.

Para evitar aglomeração de pessoas na copa, a empresa e os funcionários 
podem organizar uma escala de horários de almoço e lanches.

Também se faz necessário providenciar mais espaçamento entre as mesas. 
Se for preciso, limite o número de cadeiras no ambiente reservado para 
refeições, reduzindo, assim, a quantidade de pessoas no local.

Manter a copa higienizada é igualmente fundamental. Para contar 
com a cooperação de todos, uma opção é afixar um cartaz sobre a 
importância de limpar os equipamentos de uso comum após a refeição, 
como micro-ondas, geladeiras, mesas, copos, talheres, etc.



conte coM o 
HoMe office9



Nem todos os funcionários precisam voltar ao trabalho presencial quando a 
empresa estiver autorizada a reabrir as portas. Desse modo, vale a pena manter 
ou adotar o home office nas atividades que podem ser realizadas a distância.

Além do mais, o trabalho remoto pode contribuir para reduzir 
substancialmente o número de pessoas na sede da empresa. 

Ainda que, dependendo da função, a produtividade não seja a mesma do que na 
modalidade presencial, vale entender que, no momento atual, o distanciamento 
social é o recurso mais eficaz para atenuar a propagação do vírus.

A fim de reduzir a perda de produtividade – além de propiciar que os profissionais 
saiam de casa de vez em quando, o que contribui para a saúde mental –, a empresa 
pode adotar uma escala de revezamento entre as modalidades presencial e a distância.

Assim, todos vão ao estabelecimento ou ao escritório, mas não nos mesmos dias.



orientação  
para os  
clientes10



A autorização para reabertura dos estabelecimentos, sem dúvida, será um alento. 
As pequenas e médias empresas, em função das dificuldades de caixa, precisam 
mais do que nunca gerar receita para honrar os seus compromissos. Contudo, 
é importante adotar procedimentos mais cautelosos ao atender os clientes.

Em primeiro lugar, condicione a entrada à limpeza das mãos com 
álcool em gel 70% e exija a utilização de máscara. Somente flexibilize 
essas regras quando as autoridades locais consentirem.

Nos serviços realizados com hora marcada, oriente o cliente a não levar 
acompanhante (a não ser em caso necessário) e deixe claro que, para prevenir a 
saúde de todos no local, a entrada só será permita com o uso de máscara.



Deixe um ou mais colaboradores responsáveis por passar as diretrizes de seu 
estabelecimento aos consumidores. Isso garantirá melhor entendimento e oportunidade 
para esclarecimento de dúvidas. No entanto, é necessário tomar  todos os cuidados 
necessários para essa comunicação, como o uso de máscara e a distância adequada.

Lembre-se de que as medidas sanitárias são valorizadas pelos clientes, 
que se sentem mais confortáveis de entrar em um estabelecimento 
comprometido com o enfrentamento da pandemia.



Vigilância 
constante11



Com o passar dos dias, é comum o comprometimento com as 
medidas sanitárias se suavizarem... E é aí que mora o perigo. 

Uma maneira de evitar o clima de “normalização” é atribuir a um funcionário a 
responsabilidade de supervisionar a aplicação das novas práticas. Ele pode conferir se os 
demais estão empenhados em cumprir as medidas de higienização e distanciamento.

Pode ser feito, inclusive, um rodízio periódico nessa função, o que 
contribui para compartilhar, entre a equipe de colaboradores, a sensação 
de responsabilidade pela conduta que o momento exige.

Recomenda-se também a testagem periódica dos colaboradores 
para identificação de supostos infectados por covid-19.



norMas  
do poder  
público12



A realidade da pandemia não é a mesma em todas as cidades. 
Por isso, as restrições ao comércio e ao setor de serviços são 
mais severas em alguns municípios do que em outros.

Portanto, para proceder adequadamente, é importante que a empresa leve em 
consideração o decreto de funcionamento da sua localidade – emitido pela prefeitura 
ou pelo governo estadual. Em caso de divergência, opte pela orientação mais rígida.

Além disso, o empreendedor deve ficar atento às novidades que dizem respeito 
ao funcionamento dos negócios, tendo em vista que novas orientações 
devem ser emitidas conforme a propagação do vírus avança ou recua.



próxiMos 
passos13



O processo de reabertura do comércio exige a adoção de diversas medidas 
sanitárias por parte das empresas. Prevenir a saúde de empreendedores, 
funcionários e clientes deve ser prioridade de todos neste momento.

Sendo assim, não é hora de relaxar os procedimentos de higienização, proteção 
e distanciamento, mas de saber conviver com eles de modo que a atividade 
empresarial se adapte às circunstâncias excepcionais e volte a funcionar, provendo 
renda e empregos, sem os quais as famílias não têm condições de sobreviver.

Ressaltamos que, enquanto o surto de coronavírus não for controlado, é 
imprescindível que as empresas não afrouxem as medidas de proteção à saúde. 
Basta pensar que o período de incubação do vírus varia de 4 a 14 dias. Ou seja, há 
um tempo considerável entre a infecção e a aparição de sintomas da doença.

Sem contar que boa parte dos infectados é assintomática ou 
pouco sintomática. Logo, a não ser que seja testado, dificilmente 
alguém vai se dar conta de que pode transmitir o vírus.



Em resumo, para evitar que quem não esteja infectado se contamine, as 
empresas precisam fazer o que for possível em termos de prevenção.

Para saber como proceder diante de cada novidade, o empreendedor 
pode consultar regularmente os canais da FecomercioSP. O site da 
Entidade (www.fecomercio.com.br) traz as principais notícias e 
orientações para os negócios enfrentarem essa situação adversa.

Além disso, para que a reabertura da empresa seja proveitosa, também 
pode ser necessário analisar os custos, adotar uma gestão eficiente, 
contrair crédito, planejar o recolhimento de tributos, entre outras ações. 
Portanto, não deixe de conferir os conteúdos especiais disponíveis 
para associados no Portal Lab (www.lab.fecomercio.com.br).

https://www.fecomercio.com.br
https://lab.fecomercio.com.br


ChECklist das mEdidas sanitárias para rEabErtura das EmprEsas

Mudança na escala dos funcionários para evitar agloMeração

deliMitação do fluxo de clientes

priMeira hora de atendiMento reservada a idosos

escala para horário de alMoço e pausa para lanche

liMitação de Mesas e cadeiras na copa

Manutenção do hoMe office para atividades que possaM ser executadas reMotaMente

revezaMento entre trabalhos presencial e a distância

selecione uM colaborador para passar as diretrizes da loja aos clientes

escolha de funcionário para supervisionar a adoção das Medidas sanitárias pelos deMais

higienização do estabeleciMento antes da reabertura

Manutenção do aMbiente arejado

álcool eM gel na entrada do estabeleciMento

álcool eM gel nas Mesas de trabalho

álcool eM gel no caixa

distanciaMento de poltronas e cadeiras na sala de espera

sinalização no piso para a forMação de filas

higienização constante das Maquininhas de cartão

uso de Máscara por todos os funcionários e clientes

você pode 
ImprImIr esta 
págIna e ter 
um resumo 
sempre à mão
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