
Boas Práticas  
para Retomada  

do Varejo de Moda 



  
O varejo de moda representado pela ABVTEX está se 
preparando para o período de reabertura das lojas a 
partir da liberação gradativa do poder público estadual e 
municipal, com especial atenção à segurança das 
pessoas. A título de apoiar os associados na adoção de 
boas práticas, a ABVTEX preparou estas recomendações 
para incorporação nos protocolos das empresas 
associadas.  
 
Ao elaborar este documento, a ABVTEX vem apoiar os 
associados e o varejo de moda como um todo na 
preservação da saúde de colaboradores, clientes e 
parceiros de todo o País. 
 
As boas práticas, uma vez adotadas, devem ser 
amplamente comunicadas a todos os colaboradores e 
clientes para que os procedimentos sejam 
implementados de maneira uniforme em todas as 
unidades da empresa.  
 
A seriedade com que os associados tem tratado esta 
questão reafirma a preocupação das empresas com a 
saúde da sociedade brasileira. 
 

Juntos, faremos uma retomada com maior segurança! 
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Colaboradores 

Engajar os colaboradores no processo de retomada 
com os cuidados de higienização é de competência 

dos líderes e gestores. Recomenda-se um 
treinamento em todas as unidades da empresa antes 
da reabertura sobre os procedimentos de segurança 

e higiene pessoal. 

1. 



Recomendações de Higiene 

Higiene pessoal dos colaboradores 
 
1. As mãos devem ser limpas com frequência ao longo 
do dia, com água e sabão. Essa higiene deve ser feita 
nos banheiros. 
 
2. Procure não tocar a boca, o nariz e o rosto com as 
mãos. Caso necessário, utilize o antebraço. 
 
3. Não devem acontecer beijos, abraços e apertos de 
mãos. 
 
4. Não tocar em superfícies com alta frequência de 
contato (botões de elevador, maçanetas e catracas) se 
não for necessário. Não esqueça de higienizar suas 
mãos adequadamente após tocá-las. 
 

1. 2. 3. 4. 
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• Motive os colaboradores e tranquilize-os em 
relação às medidas de segurança. As empresas 
devem valorizar o público interno e mostrar sua 
preocupação com a saúde deles. 
 
• É importante ouvir suas expectativas em relação à 
volta ao trabalho e entender a ansiedade e temores 
naturais deste momento, oferecendo-lhes apoio. 
 
• As empresas podem afastar colaboradores de 
grupos de risco como gestantes, os acima de 60 
anos e/ou com comorbidades como hipertensão, 
diabéticos, problemas cardiovasculares e/ou 
respiratórios e com baixa imunidade. 
 
• Adequar o quadro de colaboradores à demanda 
atual é recomendável com a criação de escalas. 
 
• Evitar na medida do possível grandes 
deslocamentos de colaboradores que ampliam sua 
exposição ao contágio. Priorizar pessoas que moram 
próximo ao trabalho. 
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Protocolos de Higiene 
 

Estabelecer protocolos de higiene durante a jornada 
de trabalho e aplicá-los é de extrema importância.  

 

Entre eles destacam-se: 
 

•  Vacinar todos os seus colaboradores; 
 
•  Medição de temperatura dos colaboradores  e terceiros 
antes do início da jornada de trabalho; 
 
•  Comunicação ostensiva aos colaboradores sobre o que 
é a Covid-19, quais os sintomas, o que fazer se tiver 
algum sintoma, além de cuidados com higiene pessoal; 
 
•  Disponibilização de máscaras e álcool em gel a todos  
os colaboradores; 
 
•  Repensar o uso do ponto eletrônico digital  
neste momento e/ou inserção de dispenser de  
álcool em gel e papel ao lado. 
 
• Distanciamento mínimo no uso das áreas comuns dos 
colaboradores, como refeitório, armários nos vestiários, 
sala de descanso, entre outros. 
 
• Revisar layouts nos escritórios e lojas, garantindo a 
distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas. 
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Conforme orientação do Ministério da Saúde, as 
empresas podem autorizar o uso de máscaras de 
tecido dentro das suas instalações. Os colaboradores 
que desejarem utilizar podem fazê-lo à vontade. 
 

Máscaras 

 
DEVEM ser utilizadas: 

 
• Quando o colaborador trabalhar a menos de 1,5m de 
distância de outro colaborador; 
 
• Quando tiver contato com várias pessoas, por exemplo: 
vendedores, vigilantes, atendentes, caixas, etc. 
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MÁSCARAS DE TECIDO 
 

• Deve ser de dupla camada; 

• Deverá ser trocada duas vezes ao dia, no mínimo; 
• Após a utilização, deverá ser armazenada em saco 
plástico vedado para retorno ao domicílio; 
• Deve ser lavada diariamente. Recomenda-se que 
deverá ser lavada com água e sabão. 
• A região frontal das máscaras não deverá ser 
tocada; 
• As máscaras deverão ser removidas pelas laterais, 
as mãos devem ser higienizadas antes e após a 
remoção das máscaras. 
 

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS 
 

• Devem ser confeccionadas em TNT (tecido não 
tecido); 
• As máscaras deverão ser removidas pelas laterais, 
as mãos devem ser higienizadas antes e após a 
remoção das máscaras. 
• A região frontal das máscaras  
não deverá ser tocada; 
• Podem ser descartadas em  
lixo comum. 
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Processo de Reabertura 
 
Muitas empresas que já reabriram ou vão reabrir as 
lojas estão optando por uma reabertura parcial e 
gradual ao público. 
 
As empresas estão avaliando a cada semana a 
reabertura das lojas, de acordo com as condições de 
saúde e a demanda dos colaboradores e clientes. 
 
Também é pensada a alteração do horário de 
funcionamento em locais com redução e/ou restrição 
de circulação do transporte público. 
 
Além do reforço de higienização das áreas comuns da 
loja antes da abertura, durante o atendimento e após 
seu fechamento, as empresas estão ampliando o 
espaçamento dos caixas de pagamento para ampliar 
a segurança entre o colaborador e o cliente durante o 
atendimento. 
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Orientações Gerais para Gerente de Loja 
 

Antes da Abertura 
 
• Convocação do time: Gerente e/ou Supervisor entram 
em contato com os colaboradores para avisá-los da 
reabertura da Loja. 
 
• Vistoria da Loja: Gerente realiza o preenchimento do 
checklist de abertura e define as atividades necessárias 
para reabertura. 
 
• Limpeza: escalar a empresa prestadora de serviço 
para fazer uma limpeza e higienização geral das lojas. 
 
• Organização da Loja: de posse das atividades 
necessárias, demandadas pelo gerente, o  
Supervisor responsável deve organizar o time  
para a execução, com segurança. 
 
• O gerente deve garantir que toda a loja esteja 
em pleno funcionamento: energia elétrica, 
escada rolante, motor da porta de enrolar de  
entrada, sistemas de monitoramento, alarme, CFTV,  
limpeza, iluminação, PDV’s e  
Mobile, valor de troco, entre outros. 

3. 8. 



Orientações Gerais para Gerente de Loja 
 

Dia da Abertura 
 

• Realizar a apresentação do material completo aos 
colaboradores com as recomendações. 
 
• Uma recepção diferenciada na volta ao trabalho ou 
uma mensagem do CEO são ações de acolhimento 
bem-vindas para redução do estresse e mostrar a cada 
colaborador o quanto ele é importante para a 
empresa. 
 
• Recomenda-se zelar por uma distância segura entre 
todos os colaboradores durante as reuniões. 
 

2. 
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Orientações 
 
• Disponibilizar produtos e tecnologias para a 
higienização e desinfecção dos sapatos na entrada dos 
estabelecimentos. 
  
• Evitar atividades promocionais que podem causar 
aglomerações. 
  
• Vetar o uso de sacolas reutilizáveis. 
  
• Implantação, quando possível, de corredores de uma 
via só para coordenar o fluxo de clientes nas lojas. 
  
• Evitar aglomeração nos caixas e sinalizar o 
distanciamento necessário. 
   
• Não oferecer serviços e amenidades adicionais que 
retardem a saída do consumidor do estabelecimento, 
como oferecer café, poltronas para espera, áreas 
infantis etc. 
  
• Dar preferência às escadas, mas não esquecer de 
higienizar as mãos, após usar o corrimão. 
   
• Duas pessoas é o número máximo permitido dentro 
dos elevadores. 
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Orientações 
 
• Sobre a higienização de grandes superfícies da loja, 
como chão, banheiros, pias, balcões, armários, entre 
outros, algumas empresas estão esterilizando e 
limpando com solução de hipoclorito de sódio 2% ou 
2,5%, no mínimo uma vez ao dia. 
 
• Empresas também estão forçando a circulação do ar 
no ambiente das lojas para manter o ambiente 
arejado, abrindo as janelas e/ou ligando ventiladores 
mecânicos por, no mínimo, 30 minutos, duas vezes ao 
dia. 
 
• Manter a renovação de ar exigida pela legislação e 
fazer a troca dos filtros de ar, no mínimo, uma vez 
por mês, usando pastilhas bactericidas nas bandejas. 
 
• Abrir cancelas de estacionamento pois não há 
necessidade de apertar o botão para retirar o tíquete 
do estacionamento. 
 
• As máquinas de cartões (Pin Pad) devem ser 
higienizadas na frente do cliente antes de sua 
utilização ou também “envelopadas” com plástico 
filme. 
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Orientações 
 
• As empresas estão disponibilizando um colaborador 
específico para a organização das distâncias mínimas 
entre clientes, além de dispensers com álcool em gel 
em diferentes espaços da loja. 
 
• As empresas estão eliminando os pontos de café e 
oferta de alimentos. 
 
• Colocar fitas de isolamento entre os balcões de 
atendimento e caixas para manter o cliente afastado 
do colaborador. 
 
• Intensificar a comunicação sobre higienização e 
prevenção em diversos locais para os clientes 

(lavagem de mão, uso de máscaras e álcool em gel).  
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Clientes 
 

A comunicação de todas as ações definidas para o bem-
estar dos clientes é importante para a sua segurança e 
tranquilidade. 
 
Podem ser usados cartazes, televisão ou o sistema de som 
da loja para informá-las. Exemplos: 
 

Cartazes COVID-19 
• Cartazes com orientações para o Caixa sobre as medidas 
protetivas da COVID-19. 
• Cartazes com orientações de distanciamento nos locais 
de maior movimento da loja. 
• Cartazes para orientação de Caixa Exclusivo. 
• Cartazes com orientação de Caixa Fechado. 
• Cartazes com orientações de Atendimento Inoperante. 
• Cartazes com orientações para isolamento de cadeiras 
no Setor de Relacionamento. 
• Cartazes com orientações para fechamento do Provador. 
 

Recepção 
 

Ter um colaborador dando as boas-vindas nos primeiros 
dias, na entrada da loja, também pode gerar um clima 
positivo na experiência de compra do seu cliente. 
 
Além disso, pode-se fornecer álcool em gel na 
entrada/saída da loja. 
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Algumas boas práticas para os clientes são:  
 
• Implantação de horário exclusivo para clientes 
acima de 60 anos; 
 
• Implantação de protocolo de controle de entrada e 
saída dos clientes, com controle de fluxo na entrada, 
de acordo com a saída dos clientes (a distância pode 
ser demarcada no chão com fita adesiva);  
 
• Higienização de cestos, shopping bags, sacolas e 
demais pontos de contato na loja;  
 
• Disponibilização de dispensers com álcool em gel 
em todos os acessos à loja, como, por exemplo, 
entrada e saída principais, acesso aos elevadores e 
banheiros, em todos os pontos de serviços e na linha 
de frente de caixa; 
 
• Orientação aos clientes sobre o pagamento 
Preferencial com cartão de crédito ou por 
aproximação (evitar o uso do dinheiro). 
  
  

14 

14. 



Algumas empresas estão adotando os 
seguintes procedimentos caso o cliente 
apresente sintomas de febre ou tosse: 
 
• O colaborador deve manter distância mínima de 1,5 
metro e falar com o cliente olhando em seus olhos e 
com fala calma, passando as seguintes orientações. 
 
• Informar que o cliente está com febre; Entregar 
luva e máscara imediatamente para o cliente e 
esperar que ele as coloque; Entregar um material 
impresso com os sintomas da Covid-19. 
 
• Aconselhar ao cliente para voltar à sua casa, 
evitando colocar a mão no rosto. 
 
• Sugerir que ele peça para algum parente ou amigo 
para fazer as compras ou utilize o e-commerce ou 
aplicativo de entrega. 
 
• Pedir para o cliente monitorar e procurar um 
hospital caso tenha falta de ar. 
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Cuidados em Áreas de  
Relacionamento com o Cliente 

 
Shop Bags 

 
• As alças dos shop bags devem ser higienizadas com 
frequência. 
 

Provadores 
 
• A prova de produtos não é recomendada. 
• Estender o prazo para trocas. 
• Provador com cabines reduzidas. 
• Abertura parcial das cabines. 
• Processo de armazenamento de 72h para as peças 
devolvidas no provador/trocas, para reduzir o risco de 
contágio da COVID-19. 
• Garantir a higienização das cabines por parte dos 
colaboradores em cada uso feito pelos clientes. 
• Dimensionar quadro de colaboradores para esta 
atividade. 
• Ter a marcação no piso, com distanciamento de 1,5 m 
para evitar aproximação das pessoas na fila, se 
necessário. 
• Devolução de produtos pelos clientes deve ser feita no 
roller ou no balcão para apoio do provador. 
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Caixas 
 

• A fila deve ser organizada por “PDV” e não mais no 
conceito “fila única”. 
• Distanciador de Acrílico/Fita balizadora. 
• Usar a fita balizadora, verificando a necessidade de 
utilizar um cabo maior para o pin pad. 
• Realizar a marcação no chão para que haja o 
distanciamento de 1,5 m entre os clientes da fila. 
• Definir PDVs exclusivo de atendimento aos idosos 
conforme demanda evitando formação de filas e 
também realizar a marcação no chão para manter o 
distanciamento. 
• Manter um PDV aberto e outro fechado, garantindo 
o distanciamento entre os colaboradores. 
• Utilizar os “separadores de filas” encostados nos 
balcões de caixa para que o cliente não tenha contato 
ou debruce sobre o mesmo. 
• O colaborador deve ter um pano e álcool gel 
disponível para realizar a limpeza de pin pad, tela do 
PDV e desacoplador a cada cliente atendido. 
• Verificadores de sacolas - higienizar periodicamente. 
• Equipamentos e itens das cestas que ficam em 
frente aos caixas, higienizar periodicamente. 
• Disponibilizar álcool em gel aos clientes no caixa. 
• Utilizar papel filme para encapar os pin pads, facilita 
a higienização durante o dia. Trocar pelo menos uma 
vez por dia. 
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Balcão de atendimento ao cliente 
 
• Com cadeiras: dispor as cadeiras de forma que haja 
um distanciamento entre os clientes durante a espera. 
• Com bancos: marcar um lugar sim e outro não de 
forma que as pessoas sentadas no banco não fiquem 
muito próximas. A marcação em vermelho refere-se ao 
assento que permanecerá livre. 
• Fazer marcação no chão de forma que a cadeira do 
cliente fique com a distância exigida do colaborador. 
• As baias do balcão podem ser divididas em uma com 
atendimento e outra vazia para manter distância entre 
os colaboradores. A marcação em vermelho refere-se 
à baia que permanecerá sem atendimento. 

 
Balcão de Perfumaria/  
Eletrônicos e Relógios 

 
• Elaboração de material específico com todos os 
detalhes para a limpeza e a higienização dos balcões 
de atendimento e produtos (eletrônicos, relógios, 
perfumaria, maquiagens e demais itens da área).  
• Retirada dos testers de perfumes, maquiagem e 
cremes. 
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Prevenção de Perda 
 
• Cofre inteligente - manter álcool em gel e higienizar 
a tela touch sempre que utilizar; 
 
• CFTV - higienizar os equipamentos a cada troca de 
operador; 
 
• Antenas de alarme - higienizar periodicamente, 
utilizando flanela umedecida com água e sabão; 
 
• Central de alarme - higienizar a cada ativação e 
desativação; 
 
• Chaves das lojas - higienizar após o uso e deixar 
guardadas durante o dia; 
 
• Armários de colaborador (por mais que sejam 
individuais) - higienizar periodicamente; 
 
• Armários de troco - higienizar periodicamente; 
 
• Cadeados eletrônicos celular (lojas que possuem) - 
higienizar sempre que manipulado. 
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E-commerce 
 
As empresas também possuem boas práticas para o 
ambiente de compras no e-commerce: 
 
• Ações para os motoristas e entregadores terem um 
ambiente mais seguro e higienizado ao realizar as entregas. 
 
• Adoção de procedimentos para higienização das mãos após 
o uso de celulares e outros equipamentos. 
 
• Adoção de turnos com maior intervalo para menor 
circulação de motoristas. 
 
• Para motoristas a recomendação é manter o interior do 
automóvel  arejado e com o ar externo circulando, com os 
vidros abertos. 
 
• Quando for entregar os produtos, os entregadores devem 
buscar manter a distância mínima de 1,5 metro do cliente. 
 
• Para confirmação de entrega, deve-se pensar na eliminação 
da necessidade da assinatura do cliente no celular do 
entregador ao receber a encomenda para evitar contato 
físico. 
 
• Outra boa prática é entregar um folheto com explicações 
sobre o cuidado que a empresa tem com os produtos 
(manuseio) até o momento de entrega, além do cuidado 
com os colaboradores e dicas de higiene dos itens recebidos. 
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Lojas e Escritórios 
 

• A área das lojas e os escritórios  devem ter reforço na 
limpeza, principalmente os locais utilizados ou tocados com 
frequência, como banheiros, maçanetas, corrimão, 
interruptores, torneiras e equipamentos de informática. 
 

• As empresas que possuem salas de descanso e de jogos 
estão realizando o fechamento provisório desses locais e 
orientando que o descanso seja feito em áreas abertas e 
ventiladas. 
 

• Áreas como restaurantes estão sendo usadas, 
respeitando distanciamento entre as pessoas: o uso de fita 
adesiva ou algum tipo de indicação (ex: cartaz) também 
está sendo usado para que o local seja usado de modo 
correto. 
 

• Evitar o compartilhamento dos itens pessoais, como 
computador, telefone fixo e celular. Caso haja a 
necessidade de compartilhar, higienizar antes e depois do 
compartilhamento com Álcool em Gel ou Álcool 70%. 
 

• Outra dica para empresas que possuem telefones 
compartilhados é envelopá-los com plástico filme, e cada 
pessoa que utilizá-los fica responsável pela troca e/ou 
higienização.  
 

• Utilizar papel filme para encapar os rádios HTs, teclados 
das Estações de Atendimento/Retaguarda e coletores, 
facilita a higienização durante o dia. 
 

• A higienização deve ser feita a cada troca de usuário. 
• Trocar o papel filme pelo menos uma vez ao dia. 

9. 
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• A comunicação das medidas deve envolver todos 
os canais (e-mails, intranets, mural, painéis 
eletrônicos e  cartazes de fácil visualização em 
locais estratégicos como ao lado do ponto 
eletrônico, entrada, banheiros, refeitórios, 
elevadores e áreas comuns. 
 
• Nas salas de reuniões, caso haja realmente a 
necessidade de reunião presencial, manter o local 
arejado, um distanciamento de 1,5 m a 2 m entre 
as pessoas e durar o menor tempo possível. A 
prática do distanciamento também serve para 
estações de trabalho. 
 
• Evite encontros com seus colegas de trabalho, 
parceiros, clientes, fornecedores e visitantes. Se 
estes encontros forem inevitáveis, deverão durar o 
menor tempo possível. 
 
• Reuniões devem ser evitadas. Se imprescindíveis, 
devem ocorrer preferencialmente de forma remota. 
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Refeitórios 
 
Algumas medidas precisam ser adotadas neste 
período para evitar aglomerações e preservar a saúde 
dos colaboradores dos escritórios e lojas que 
possuem refeitórios: 
 
•  Os serviços de chá, café e máquinas automáticas 
de café devem ser suspensos temporariamente. 
• Escalonamento de horário para as refeições. Estes 
horários de refeição devem ser respeitados por todos. 
• Respeitar a demarcação no piso para garantir a 
distância recomendada de 1,5 metro. 
• Lavar sempre as mãos na entrada do restaurante. 
Haverá um colaborador borrifando álcool em gel. 
• Favor não conversar na fila enquanto se serve. 
• Os talheres estarão embalados durante este 
período. 
• Trocar os pegadores a cada 10 minutos. 
• Ampliar o espaçamento entre as cadeiras nos 
restaurantes.  
• Retirar as máquinas de suco. Servir uma garrafinha 
de suco ou um copo de água. 
• Fechar os serviços do Grill, Gourmet e as 
Geladeiras. 
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Centros de Distribuição 
 
Os colaboradores dos CDs também são alvo de cuidados 
das empresas. Além da intensificação da limpeza em 
áreas comuns é importante a conscientização de higiene 
pessoal. 
 
Limpeza de máquinas e utensílios muito usados, como 
empilhadeira, arqueadeira (máquina que possui fita para 
amarrar os pallets), estiletes, entre outros. 
 
Informar sobre o não compartilhamento de itens 
pessoais, como copos e EPIs e, em caso de itens que 
devem ser compartilhados, higienizar antes e após o uso. 
 
Ao final de cada dia, no retorno dos caminhões ao centro 
de distribuição, a parte interna do veículo e as carcaças 
devem ser higienizadas. Recomenda-se também a 
separação de doca exclusiva para recebimento de 
veículos menores com diminuição de motoristas no pátio. 
 
Outra boa prática que as empresas estão adotando é a 
criação de checklist para os caminhoneiros, como 
lavagem das mãos, utilização do álcool em gel e 
higienização do volante, manopla do câmbio, buzina, 
pontos de apoio e das cabines dos caminhões a cada 
saída. 
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Equipes de limpeza 
 
• Recomendável que as equipes de limpeza utilizem 
avental esterilizado, óculos de proteção, luvas e 
máscaras descartáveis. Além disso, esses 
colaboradores devem fazer higienização 
frequente das mãos com água e sabão e/ou álcool 
em gel 70%.  
  
• Atenção redobrada com os procedimentos de 
proteção da equipe de limpeza, pois o coronavírus 
pode permanecer em sacos plásticos de lixo por até 
36 horas. 
 
• Eliminar todas as tampas de lixo possíveis (papel, 
metálico, vidro). 
 
• Limpeza especial de 2 a 3 vezes por turno. 
 
• Priorizar a limpeza de superfícies nas áreas de maior 
fluxo de pessoas, a cada 2 horas: caixas, área de 
atendimento ao cliente, ATMs, provadores, refeitórios 
e banheiros. 
 
• As empresas de limpeza estão orientadas a 
intensificar a limpeza de todas as superfícies durante 
o funcionamento da loja. 
  

 25. 



 

Fornecedores 
 

Cada empresa deve verificar junto aos seus 
fornecedores, seja de limpeza, produtos de uso 
interno, produtos de vendas, entre outros, os 
procedimentos que estão utilizando, e informar os 
procedimentos internos da empresa. A troca de 
experiência com seus fornecedores também é 
importante. 
 
Também deve-se verificar se os fornecedores podem 
atender às suas demandas atuais ou buscar novos 
fornecedores.  
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Esperamos que estas recomendações possam 
ajudar as redes varejistas de moda em seu 

propósito de abertura de lojas com proteção à 
saúde de colaboradores e clientes. 

 
ABVTEX 
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