
PROPOSTA
PLANO DE RETOMADA DAS 
ATIVIDADES DO COMÉRCIO 
E EMPREGO

BELO HORIZONTE



Considerando a declaração de estado de cala-
midade pública reconhecida pelo Decreto Le-
gislativo nº 6, de 20 de março de 2.020 e Decre-
to Estadual nº 47.891, de 20 de março de 2020, 
em decorrência da pandemia do COVID-19;
 
Considerando o Decreto Municipal de Belo Ho-
rizonte nº 17.304, de 18 de março de 2.020, que 
suspendeu por prazo indeterminado os Alvarás 
de Localização e Funcionamento de Shopping 
Centers, centros de comércio e galerias de lo-
jas;
 
Considerando o compromisso das entidades 
ligadas ao comércio de bens e serviços de en-
vidarem esforços para a preservação da inte-
gridade das atividades comerciais e integrida-
de física dos empregados e a preservação dos 
empregos;
 
Apresentamos a seguir Proposta do Plano de 
retomada das Atividades Comércio e do Empre-
go em Belo Horizonte e Região Metropolitana.

PROPOSTA
PLANO DE 

RETOMADA DAS
ATIVIDADES 

DO COMÉRCIO
E EMPREGO



Em meio ao esforço e compromisso de todos para a 
superação do momento difícil que vivemos, temos 
reunido informações, avaliado e debatido com os prin-
cipais profissionais da área da saúde e gestão da cida-
de, para adotarmos medidas necessárias e adequadas 
para garantir a saúde pública e enfrentar os problemas 
econômicos sociais. 

Por conseguinte, as Entidades aqui nominadas bus-
cam preparar e orientar as empresas representadas 
e associadas, para a reabertura e retomada de suas 
atividades, elaborando formas e condições, com reco-
mendações fundamentais, que visem a garantir o fun-
cionamento dentro de padrões que atendam os inte-
resses dos empresários, empregados, consumidores, 
enfim, da população da Capital, sem, contudo, deixar 
de atender as orientações dos órgãos de saúde e se-
gurança pública, decorrentes da Pandemia Covid-19.



MISSÃO
Promover a convivência das empresas, colaboradores e clientes com a pande-
mia da Covid-19, conciliando as vertentes do convívio social, da preservação 
da vida das pessoas  e das atividades econômicas.

OBJETIVO
Buscar o equilíbrio entre as ações de retomada das atividades econômicas, a 
fim de que Belo Horizonte, retome suas atividades gradualmente, garantindo 
aos empregados  e empregadores segurança jurídica, econômica e sanitária.

EMPRESAS



Alinhamento e acompanhamento junto a ao Governo Estadual e Municipal, referente a 
previsão de retorno do comércio, se possível com antecedência.
 
Revisão de escala mínima  de funcionários, de forma evitar aglomeração dentro das lo-
jas. Evitar atividades promocionais que possam causar aglomeração.

Manter a comunicação clara e eficiente com  funcionários e clientes.

Limitação de entrada de pessoas em 50% (cinquenta por cento) da capacidade de públi-
co do estabelecimento, podendo estes estabelecer regras restritivas.
 
Controle de acesso e marcação de lugares reservados aos clientes, bem como o con-
trole da área externa dos estabelecimentos, respeitadas as boas práticas e a distância 
mínima de 2,0m (Dois metro) entre cada pessoa.

Priorização do afastamento sem prejuízos de salários, de empregados pertencentes ao 
grupo de risco, tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, 
diabéticos e gestantes.
 
Priorização dos trabalhos remotos pra os setores administrativos.

PREVENÇÃO E 
CONTROLE



MEDIDAS DE SEGURANÇA NAS 
EMPRESAS DO COMÉRCIO QUANDO 

RETOMAR ÀS ATIVIDADES
Empresários - Colaboradores – Consumidores 

Disponibilização de Materiais de prote-
ção, mascaras para todos os funcioná-
rios que tiverem na linha de frente do 
atendimento.
 
Adoção de medidas internas, especial-
mente aquelas que relacionadas à saú-
de no trabalho, necessárias para evitar 
transmissão do Coronavírus.

Adotar medidas internas, fazendo 
campanhas entre os funcionários e os 
instruindo para higienização da mãos e 
etiqueta respiratória (conjunto de me-
didas que devem ser adotadas ao tossir 
e espirrar);
 
Evitar o contato físico com o Cliente, 
evitar aperto de mãos, abraços e bei-
jos;
 
Evitar o compartilhamento de objetos, 
alimentos e bebidas;

Realizar a limpeza e desinfecção de 
objetos e superfícies que sejam toca-
dos com frequência, utilizando água e 
sabão ou friccionar com álcool 70%; 
como corrimão, maçaneta, maquinas 
de cartão de crédito, teclados de com-
putadores;
Ofertar álcool gel nos estabelecimen-
tos com circulação de pessoas, como, 
lojas, restaurantes, etc.;
 
Evite que os empregados dos grupos 
mais vulneráveis (pessoas acima de 
65 anos, diabéticos, hipertensos, com 
doença arterial coronariana e/ou do-
enças pulmonares) realizem viagens a 
trabalho.

Desenvolva um plano de contingência 
para a sua empresa, levando em consi-
deração: - quais medidas os emprega-
dos devem adotar se existir entre eles 

um caso suspeito ou provável. - qual 
fluxo será adotado pela empresa em 
cada um dos casos de suspeita ou de 
confirmação da contaminação.



Priorizar vendas por App, venda autônoma, 
cliente pega produto e paga sem acesso a ou-
tras pessoas. Modelo Brasil pão de açúcar.
 
Ship From Store – É o processo de atendi-
mento que transforma a loja física em um 
ponto de distribuição, utilizando o estoque 
local para atender as vendas online.
 
Vendedores Social Selling (venda social), 
significa utilizar das redes sociais como, Fa-
cebook, Instagram e Linkedin para gerar re-
lacionamento e vendas com os potenciais 
cliente.

SUGESTÕES
PARA VENDAS

A DISTÂNCIA 



PROPOSTA
PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES DO COMÉRCIO
E EMPREGO DE BELO HORIZONTE

PROTOCOLO POR
SETOR DE ATIVIDADES
SETOR LOJISTA
SHOPPING CENTERS E PRAÇAS DE COMÉRCIO
BARES E RESTAURANTES
ESCRITÓRIOS



O mais breve possível, inicia-se o distanciamento social 
seletivo;

Grupos de risco e infectados continuam em quarentena 
domiciliar; uso generalizado de máscaras em ambien-
tes públicos;

Inicia-se o processo de reabertura gradual das ativi-
dades segundo o grau de essencialidade, de maneira a 
abranger todas as atividades.

Os estabelecimentos funcionam com horários alterna-
dos para diminuir a concentração do fluxo no transpor-
te coletivo;

Eventos de grande número de pessoas continuam sus-
pensos.

Todas  as medidas de prevenção e controle apresen-
tadas, terão que ser cumpridas por todas as empresas 
dos setores aqui representados.

PLANO DE
RETOMADA 

GRADUAL DA 
ATIVIDADE

1º
2º
3º
4º
5º
6º



Limitação de acesso às lojas, com controle do número de entradas;

Disponibilização de pontos com dispensadores de álcool em gel;

Utilização de canais on-line para continuar atendendo clientes que ainda tenham 
movimentação restringida;

Se possível, isolar áreas dos estabelecimentos para facilitar o controle da opera-
ção e reduzir custos;

Disponibilizar produtos e tecnologias para a higienização e desinfecção dos sapa-
tos na entrada dos estabelecimentos;

Evitar atividades promocionais que possam 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 consumi-
dor do estabelecimento, como oferecer café, poltronas para espera, áreas infantis 
etc.;

Dispor de comunicados que instruam os compradores e funcionários sobre as nor-
mas de proteção que estão em vigência no estabelecimento.

SETOR
LOJISTA



Criação de comitês multidisciplinares para elabo-
ração de planos de reabertura envolvendo todas as 
áreas do shopping;

Elaborar campanhas de comunicação que transmi-
tam segurança de forma efetiva e eficaz para os lo-
jistas e consumidores;

Estruturar campanhas internas e externas de pre-
venção à Covid-19 e informar sobre as mudanças de 
horário que podem ocorrer nesse período;

Manter uma comunicação clara e eficiente com seus 
funcionários, lojistas e clientes;

Divulgar circular entre lojistas, com orientações para 
que implementem distanciamento social dentro dos 
estabelecimentos;

ÁREAS COMUNS
Aplicar comunicados de prevenção à Covid-19 em 
elevadores de carga e sociais;

Manter distanciamento físico mínimo seguro entre 
cada cliente e/ou funcionários em filas de estacio-
namento, bancos, lotéricas e caixas eletrônicos, en-
tre outros,demarcando o chão com adesivos;

Delimitar mesas e bancos que podem ser usados, 
respeitando o distanciamento, inclusive em eleva-
dores;

Garantir uma distância mínima segura entre os usuá-
rios nas praças de alimentação.

SANITÁRIOS
Manter controle de quantidade de pessoas, respei-
tando as regras de saúde;

Manter as portas dos sanitários prioritariamente 
abertas para beneficiar a ventilação.

ESTACIONAMENTOS
Ajustar a mensagem eletrônica nas cancelas sobre 
a importância do cuidado e atenção às medidas de 
saúde para combater a Covid-19;

Reforçar a higienização nas cancelas e nos equipa-
mentos de entrada dos veículos;

Evitar a operação de valet nesta fase;

Disponibilizar máscaras e demais proteções para o 
atendente do caixa para pagamento de estaciona-
mento e procure manter somente um operador nes-
ta função.

CINEMAS E ESPAÇOS 
DESTINADOS A RECREAÇÃO 
Manter fechados, dependendo de decretos para 
abertura.

SHOPPINGS 
CENTERS E 
PRAÇAS DE 

COMÉRCIO



BARES E
RESTAURANTES

Aumentar a separação e distanciamento das mesas;

Reforçar a higienização de mesas e cadeiras;

Reforçar a higienização dos banheiros dos estabelecimentos e pontos das 
praças de alimentação que possuam pias para lavagem de mãos;

Dar preferência ao uso de talheres e copos descartáveis e substituição de 
bandejas por materiais descartáveis;

Priorizar os serviços de delivery e de retirada de refeições como forma de evi-
tar o contato social no estabelecimento;

Garantir que todos os funcionários estejam usando máscaras e equipamento 
de proteção;

Em caso de tosse/espirro descartar imediatamente qualquer alimento que te-
nha sido exposto, deixar o ambiente ventilar e limpar as superfícies que pos-
sam ter sido afetadas;

Limpar frequentemente o salão de alimentação: pelo menos 4x ao dia;

Organizar turnos especificamente para a limpeza, sem contato com as demais 
atividades do estabelecimento;

Considerar delimitação de espaços para uso de forma a garantir a recomenda-
ção de distância entre as pessoas.     



Nos escritórios recomenda-se a aplicação das Diretrizes 
Gerais.

Outras recomendações adicionais são:

Aprimoramento do layout das mesas para atender à dis-
tância mínima segura entre os funcionários – outra pos-
sibilidade é o uso de barreiras físicas quando possível;

Buscar manter as portas abertas em tempo integral;

Não realizar reuniões em área fechada e procurar reduzir 
o número de participantes. Também controlar o tempo 
de duração, procurando diminuí-lo;

Limpeza especial 3 vezes por turno;

Limpeza das mesas, teclados e mouses duas vezes por 
turno.

ESCRITÓRIOS



Apresentaremos a seguir uma proposta de horários de 
abertura e fechamento para os diversos setores da eco-
nomia como forma de distribuir o fluxo de trabalhadores 
ao longo do dia e mitigar o contágio no transporte público. 
 
Cada empresa sabe das suas próprias necessidades em 
termos de horários de expediente e deve ter liberdade para 
definir os horários de entrada e saída de seus funcionários. 
 
O esquema a seguir é apenas uma referência, caso seja aca-
tado, solicitamos incluir por decreto.

SUGESTÃO DE
HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO
DAS ATIVIDADES



ESCALA DE HORÁRIOS POR SETOR

ENTIDADE SEGUIMENTO
ABERTURA E FECHAMENTO

SEGUNDA A SEXTA SÁBADO DOMINGO

Sindilojas-BH - Sindicato dos 
Lojistas do Comércio de Belo 
Horizonte

Comércio Lojista rua 
Bairro e Hipercentro

09H ÀS 17H 09H ÀS 13H Fechado

Comércio Lojista 
Shopping Center 

12H ÀS 20H
12H ÀS 20H

Fechado 

Sindimaco-BH - Sindicato do 
Comércio Varejista e atacadista 
de materiais de construção, 
tintas, ferragens e maquinismos 
de Belo horizonte

Home Center e Auto 
Serviços - Comércio 
de Materiais de 
Construção

07H ÀS 19H 07H ÀS 19H 09H ÀS 19H

Comércio de Materiais 
de Construção

08H ÀS 17H 08H ÀS 13H Fechado

Sincovaga-BH Sindicato do 
Comércio Varejista de Gêneros 
Alimentícios / AMIS - Associação 
Mineira de Supermercados

Comércio 
Hipermercados, 
mercados, açougues, 
peixarias, hortifrúti.

07H ÀS 20H 07H ÀS 20H 07H às 20H

Sincagen-BH Sindicato de 
Gêneros Alimentícios de Belo 
Horizonte

Comércio Atacadista de 
Gêneros Alimentícios

05H ÀS 17H
Fechado Fechado

SINCODIV-MG - Sindicato dos 
Concessionários e Distribuidores 
de Veículos de Minas Gerais

Comércio de Motos e 
Carros 

08H ÀS 17H 08H ÀS 17H Fechado

ABRASEL

Lanchonetes 07H ÀS 18H 07H ÀS 18H 07H às 18H

Restaurantes 11H ÀS 15H 11H ÀS 15H 11H às 15H

Bares/ Restaurantes  
noturnos

17H ÀS 22H 17H ÀS 22H 17H às 22H



Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belo Horizonte – Sindilojas-BH
Nadim Elias Donato Filho – Presidente
 
Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Belo Horizonte – 
Sincovaga-BH
José Luiz de Oliveira - Presidente

Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Material de Construção, Tintas, 
Ferragens e Maquinismos de Belo Horizonte e Região – Sindimaco  
Júlio Gomes Ferreira - Presidente

Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios de Belo Horizonte e 
Contagem – Sincagen
Marcus do Nascimento Cury – Presidente 

Sindicato das Empresas de Transporte de Belo Horizonte – Setra-BH
Joel Jorge Pasqualini - Presidente

Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de Minas Gerais
SINCODIV-MG
Camilo Lucian Hudson Gomes - Presidente

Associação Mineira de Supermercados – AMIS
Luiz Alexandre Brognaro Poni - Presidente

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Seção Minas Gerais – ABRASEL 
Ricardo Rodrigues – Presidente 

Associação Brasileira de Shopping Centers – ABRASCE
Fábio Maia de Freitas - Gerente Regional

Uma iniciativa

Fontes de pesquisa:
Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e FIESP

Arte e diagramação:
Célula 21 - Comunicação e Marketing
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