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OLÁ EMPRESÁRIO E
EMPREENDEDOR, 
TUDO BEM?
Começamos 2020 vivendo um cenário nunca vis-
to antes em escala mundial. A pandemia do novo 
coronavírus, causador da doença COVID-19, mu-
dou a dinâmica das grandes cidades, fechou es-
colas, trouxe a necessidade do trabalho remoto e 
parou a economia, em especial o varejo, que teve 
suas portas fechadas. O segmento de Logística e 
Transporte continuou as atividades, porém sofreu 
impactos diversos, a depender do subsegmento 
relacionado.

A necessidade de nos adequarmos ao isolamento 
social em um contexto não planejado, de medo e 
incertezas, causou uma série de rupturas nas ro-
tinas e comportamento do consumidor. 

A partir da liberação de funcionamento gradativa 
dos poderes públicos estadual e municipal, 
é preciso adaptar-se para a retomada das 
atividades e da circulação social nesse novo 
contexto, com especial atenção aos cuidados 
para o enfrentamento da doença.



É preciso entender os novos hábitos de consumo. 
É preciso adaptar-se para o “novo normal”.

Este documento tem o intuito de orientar você, 
pequeno negócio do segmento de Logística 
e Transporte, na retomada e/ou continuidade 
de suas atividades nesse novo contexto. 
Considerando, a seu tempo, os dispositivos 
regulatórios que autorizam essa retomada em 
cada região, e ainda, documentos referenciais 
que orientam a atuação segura, o Sebrae 
elaborou orientações e recomendações práticas 
importantes para os pequenos negócios.

O conteúdo se preocupa primeiramente com a 
segurança e a saúde: pública, de trabalhadores, 
gestores e clientes, trazendo também 
informações para que o consumidor conheça as 
boas práticas do setor e se sinta confiante para 
voltar à rotina de consumo.

Destaca-se que o trabalho do Sebrae consistiu na 
reunião, consolidação e validação com parceiros 
dos principais orientativos disponibilizados no 
mercado com foco para o setor de Logística e 
Transporte.

Não deixe de acompanhar o site do Sebrae para 
mais informações sobre protocolos de retomada 
em seu setor.

Lá você encontrará materiais de apoio para 
a retomada em seu negócio como vídeos 
orientativos, Selo Negócio Seguro, download 
placas de sinalização que podem ser baixadas 
para uso em seu estabelecimento, entre outros 
instrumentos de apoio para a retomada de seu 
negócio pós-pandemia.

www.sebrae.com.br



1. Atenção aos Decretos:

É fundamental levar em consideração as 
decisões da autoridade pública local que 
regulamentam a reabertura em cada esta-
do, região e município. Caso existam diver-
gências entre os dispositivos municipais 
e estaduais, opte por seguir a orientação 
do governo estadual. Caso haja omissões 
ou imprecisões nas regras editadas para o 
território em que seu negócio atue, opte 
por seguir a regra mais rigorosa.  

Para a reabertura dos negócios, deverão 
ser consideradas todas as orientações:

• Dos protocolos estaduais.

• Das portarias das secretarias estaduais 
sobre as questões específicas de sua ati-
vidade econômica, sobretudo das secreta-
rias estaduais de Saúde. 

• Dos atos (decretos, portarias, etc.) das 
autoridades municipais competentes que 
tratem de assuntos pertinentes à sua ati-
vidade econômica, inclusive aqueles edi-
tados anteriormente à calamidade pública 
de COVID-19.

SERVIÇO DE
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P R E M I S S A S  P A R A  R E T O M A D A  S E G U R A



• Das regras previstas por instituições oficiais, 
naquilo que não contrariem os protocolos es-
taduais (ANVISA, ABNT, OMS, entre outros).

2.Atenção aos protocolos de segurança e hi-
giene: 

Em tempos de pandemia da covid-19 é im-
portante entender que, além do alto poder 
de contágio, o período de incubação do vírus 
pode variar de 4 a 14 dias e podemos conviver 
diariamente com infectados assintomáticos. 

É de extrema importância acompanhar dia-
riamente as atualizações voltadas para o 
varejo e implementar somente aquilo que 
estiver oficialmente estabelecido. 

Ou seja, que não apresentam os sintomas des-
critos e, por isso, disseminadores silenciosos 
da doença. Assim, manter controles rígidos de 
higiene é fundamental.

Muitos dos estudos sobre o novo coronaví-
rus ainda estão em andamento e nem todos 
os protocolos de higiene e segurança foram 
confirmados e/ou declarados pelo Ministério 
da Saúde. 



As recomendações aqui propostas são basea-
das em protocolos e estudos validados por 
instituições e consultorias de referência no 
Brasil e que seguem relacionadas no final des-
se documento. Utilize este guia como um dire-
cionador de boas práticas para o seu negócio 
e não se esqueça: fique atento e siga sempre 
as informações oficiais!

A atividade de delivery foi umas das que tive-
ram sua demanda aumentada a partir do início 
do isolamento social. As compras pela inter-
net e pelo uso de aplicativos apresentou um 
aumento significativo nesse momento. 

Para garantir que essa forma de consumo con-
tinue sendo uma boa alternativa, mesmo com 
o retorno das atividades e abertura dos esta-
belecimentos, é muito importante que o seu 
desempenho passe segurança ao consumidor.

No retorno das atividades com mais inten-
sidade, precisamos evitar novos picos de 
contágio de COVID-19 e aumentar a pre-
venção ao vírus na realização de entregas. 
Portanto, contribua e fique atento às dicas!

Confira no site do Sebrae informações 
completas sobre Delivery em nossa página 
especial!

www.sebrae.com.br



HIGIENE E
SAÚDE

F o n t e s :  O P A S / O M S / A n v i s a

1. Lave as mãos com água e sabão ou higie-
nizador à base de álcool 70%, para matar 
os vírus que podem estar nas suas mãos;

2. O gel alcoólico antisséptico para ser uti-
lizado na higienização das mãos (às vezes 
referenciado com o termo “álcool gel”), 
como produto de higiene pessoal, precisa 
cumprir os seguintes requisitos:

• O produto deve ter unicamente a finali-
dade cosmética / de higiene pessoal; e

• A empresa obrigatoriamente deverá ter 
Autorização de Funcionamento de Empre-
sa (AFE) para esta classe de produtos e in-
dicar o número da AFE na rotulagem.

3. Mantenha pelo menos 1,5 metro de dis-
tância entre você e qualquer pessoa que 
esteja tossindo ou espirrando. Quando al-
guém tosse ou espirra, pulveriza pequenas 
gotas líquidas do nariz ou da boca, que 
podem conter vírus. Se você estiver muito 
próximo, poderá inspirar as gotículas – in-
clusive do vírus da Covid-19 se a pessoa 
que tossir tiver a doença.

●  



8. Fique em casa se não se sentir bem. Se você 
tiver febre, tosse e dificuldade em respirar, 
procure atendimento médico. Siga as instruções 
da sua autoridade sanitária nacional ou local, 
porque elas sempre terão as informações mais 
atualizadas sobre a situação em sua área.

4. Não tocar nos olhos, nariz e boca. As mãos 
tocam muitas superfícies e podem ser infecta-
das por vírus. Uma vez contaminadas, as mãos 
podem transferir o vírus para os olhos, nariz ou 
boca. A partir daí, o vírus pode entrar no corpo 
da pessoa e deixá-la doente.

5. Realize a limpeza e desinfecção de objetos e 
superfícies que sejam tocados com frequência, 
utilizando água e sabão ou borrifando álcool.  Os 
banheiros devem ser limpos de hora em hora.

6. Todas as ferramentas, máquinas e equipamen-
tos de uso manual devem ser constantemente 
limpos e higienizados, antes e durante a execu-
ção dos trabalhos.

7. Certifique-se de que você e as pessoas ao seu 
redor seguem uma boa higiene respiratória. Isso 
significa cobrir a boca e o nariz com a parte in-
terna do cotovelo ou lenço quando tossir ou es-
pirrar (em seguida, descarte o lenço usado ime-
diatamente). Gotículas espalham vírus. Ao seguir 
uma boa higiene respiratória, você protege as 
pessoas ao seu redor contra vírus responsáveis 
por resfriado, gripe e Covid-19.

●  



F o n t e :  A n v i s a

1. As máscaras são equipamentos de seguran-
ça, e devem ser usadas: 

• Quando o colaborador trabalhar a menos de 
1,5m de distância de outro colaborador.

• Quando tiver contato com várias pessoas e 
público direto, por exemplo: estoquistas, vigi-
lantes, frentistas, embarcadores, etc.

• As máscaras devem ser usadas em combina-
ção à limpeza frequente das mãos com um de-
sinfetante para as mãos à base de álcool 70% 
ou água e sabão.

2. A máscara deve ser feita nas medidas corre-
tas, devendo cobrir totalmente a boca e nariz, 
sem deixar espaços nas laterais. Também é im-
portante que a máscara seja utilizada correta-
mente, não devendo ser manipulada durante o 
uso. Deve-se lavar as mãos antes de sua colo-
cação e após sua retirada.

3. A máscara é de uso individual e não deve ser 
compartilhada.

UTILIZAÇÃO
DE MÁSCARAS



4.Deve-se destinar o material profissio-
nal (máscaras cirúrgicas e do tipo N95 ou 
equivalente) para os devidos interessados: 
pacientes com a COVID-19, profissionais 
de saúde e outros profissionais de linha de 
frente em contato próximo e prolongado 
com possíveis fontes de contágio. Utilize 
máscaras descartáveis ou reutilizáveis – de 
tecido, para uso não profissional.

5. As medidas de higiene e a limpeza das 
máscaras não profissionais em tecido e a 
eliminação periódica das descartáveis são 
ações importantes de combate à transmissão 
da infecção;

6. Faça a higienização adequada das mãos 
com água e sabonete ou com álcool gel 70%;

7.Mesmo de máscara, mantenha distância de 
pelo menos 1,5 (um e meio) metros de outra 
pessoa;

8. Evite dar carona e não aceite pessoas na 
cabine do caminhão sem máscara;



9. Antes de colocar a máscara no rosto, deve-
-se:

• Assegurar que a máscara está em condições 
de uso (limpa e sem rupturas).

• Fazer a adequada higienização da mão com 
água e sabonete ou com álcool gel 70º.

• Tomar cuidado para não tocar na máscara, se 
tocar a máscara, deve executar imediatamente 
a higiene das mãos.

• Cobrir totalmente a boca e nariz, sem dei-
xar espaços nas laterais.

• Manter o conforto e espaço para a respira-
ção.

• Evitar uso de batom, outra maquiagem ou 
base durante o uso da máscara.

10. Sobre o tipo das máscaras:

Máscaras de tecido (reutilizáveis): 

• Deve ser de dupla camada.

• Deverá ser trocada a cada três horas, no 
mínimo.

• Deverá ser lavada sempre após o expedien-
te de trabalho onde foi utilizada.

• A região frontal das máscaras não deverá 
ser tocada.

• As máscaras deverão ser removidas pelas 
laterais.

• As mãos devem ser higienizadas antes da 
colocação da máscara, para redução de ris-
co de infecção ao ajustá-la, e imediatamente 
após a remoção.



• Após a utilização, a máscara deverá ser armaze-
nada em saco plástico vedado.

• Devem ser lavadas diariamente em domicílio.

Cuidados na lavagem: 

• Caso o tecido permita, imergir em solução de 
água sanitária com concentração de cloro de 2 a 
2,5%: 10ml de água sanitária + 490ml de água por 
30 minutos.

• Enxaguar a máscara e lavar com água e sabão.

• Permitir secagem completa (preferencialmente 
ao sol).

• Passar com ferro.

• Guardar em sacos plásticos limpos, embaladas 
individualmente.

Máscaras descartáveis: 

•Deverá ser utilizada em casos excepcionais, 
dando preferência às máscaras de tecido.

• Devem ser confeccionadas em TNT (tecido não 
tecido).

• Devem ser trocadas a cada duas horas.

• As máscaras deverão ser removidas pelas la-
terais, 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 envolvi-
das em saco plástico, preferencialmente em lixei-
ras com pedal e tampa - com recolhimento por 
empresas de coleta de produtos contamináveis.

• Mesmo sendo material reciclável não devem ser 
descartadas no material de coleta seletiva.



O R I E N T A Ç Õ E S   E   R E C O M E N D A Ç Õ E S

Independentemente do tipo de atividade de-
senvolvida, todos os estabelecimentos e pres-
tadores de serviços deverão se adaptar para 
estabelecer protocolos de higiene e segurança 
durante a jornada de trabalho e aplicá-los.

Antes de prosseguir com as orientações gerais, 
é importante saber: caracteriza-se limpeza o 
uso de agente detergente, como água e sabão. 
Caracteriza-se desinfecção química o uso de 
agente desinfetante, como álcool 70% ou so-
lução com água sanitária. A solução de água 
com água sanitária deve seguir as seguintes 
medidas: 250ml de água sanitária para 1L de 
água. Use papel toalha descartável para limpe-
za e desinfecção.

Para promover um ambiente seguro e confor-
tável para a retomada e/ou continuidade do 
negócio recomendamos:

1. Combine com o estabelecimento para o qual 
você estará realizando as entregas que haja 
uma área de chegada para os prestadores de 
serviço, com álcool em gel 70% disponível para 
higienização das mãos e medidas para higieni-
zação das solas do sapato, como um borrifador 
com álcool 70% ou tapete com desinfetante.

LOCAL DE
TRABALHO



2. Certifique-se da disponibilidade de acesso a 
locais onde possam lavar as mãos com água e 
sabão.

3. Estabeleça um acordo com esse estabeleci-
mento para que máscaras faciais e / ou lenços 
de papel estejam disponíveis em seus locais de 
trabalho, para aqueles que desenvolvem coriza 
ou tosse no trabalho, além de caixas fechadas 
para descarte.

4. Tenha ciência de que qualquer pessoa, seja 
você ou algum colega de trabalho, que tenha 
tosse leve ou febre baixa (37,3º C ou mais) pre-
cisa permanecer em casa.

5. Evite aglomeração de pessoas no local de re-
cebimento da mercadoria que será transporta-
da.

6. Importante que no estabelecimento para o 
qual você realiza as entregas haja um espaço 
separado para o repasse das encomendas aos 
entregadores. Esse local deve estar sempre 
limpo e sinalizado para organizar a ordem de 
chegada dos entregadores, e deve ter a distân-
cia mínima necessária (1,5 metros entre cada 
pessoa) enquanto estes esperam pelo item que 
será transportado.

7. Utilize a máscara nos locais de recebimen-
to de materiais/produtos e exija isso também 
dos fornecedores.

 



O R I E N T A Ç Õ E S  E  H I G I E N I Z A Ç Ã O 

1. Mantenha a higienização contínua do 
meio de transporte que você utiliza para 
realizar as entregas.

2. No mínimo, limpe e desinfete as super-
fícies normalmente tocadas no veículo no 
início e no final de cada turno.

3. Ao limpar e desinfetar o veículo/moto-
cicleta/bicicleta, os indivíduos devem usar 
luvas descartáveis compatíveis com os 
produtos utilizados, bem como qualquer 
outro EPI necessário, de acordo com as 
instruções do fabricante do produto.

4. Cuidado especial deve ser dado a higie-
nização dos itens mais manuseados.

5. As luvas e qualquer outro EPI descartá-
vel usado para limpar e desinfetar o veí-
culo devem ser removidos e descartados 
após a limpeza.

6. Lave as mãos imediatamente após a re-
moção das luvas e do EPI com água e sa-
bão por pelo menos 20 segundos, ou use 
um desinfetante para as mãos à base de 
álcool com pelo menos 70% de álcool, se 
água e sabão não estiverem disponíveis.

TRANS-
PORTE



O R I E N T A Ç Õ E S  E  R E C O M E N D A Ç Õ E S

1. Siga os protocolos para identificação e encami-
nhamento de trabalhadores com suspeita de conta-
minação pelo novo coronavírus antes de ingressar 
no ambiente de trabalho, definido pelo estabeleci-
mento para o qual você trabalha. O protocolo deve 
incluir o acompanhamento da sintomatologia dos 
trabalhadores no acesso e durante as atividades 
nas dependências das empresas.

2. Siga as orientações sobre prevenção de contá-
gio pelo novo coronavírus (COVID-19) e a forma 
correta de higienização das mãos e demais medi-
das de prevenção.

3. Reporte aos empregadores se estiverem doen-
tes ou experimentando sintomas.

4. Vista o uniforme, ou roupa de trabalho, somente 
no local de trabalho. Uniformes, EPIs e máscaras 
não devem ser compartilhados.

5. Adote procedimentos contínuos de higieniza-
ção das mãos, com utilização de água e sabão em 
intervalos regulares. Caso não seja possível a lava-
gem das mãos, utilizar imediatamente sanitizante 
adequado para as mãos, como álcool.

6. Mantenha distância segura dos trabalhadores 
do local e demais prestadores de serviço, conside-
rando as orientações do Ministério da Saúde e as 
características do ambiente de trabalho.

COLABO-
RADORES



7. Evite contatos muito próximos, como abraços, 
beijos e apertos de mão.

8. Utilize máscaras nos locais de recebimento e nas 
entregas das encomendas.

9. Adote medidas para diminuir a intensidade e a 
duração do contato pessoal com trabalhadores e 
com o público externo.

10. Tenha atenção especial na utilização de sanitá-
rios e vestiários, sempre lavando bem as mãos ao 
final da utilização desse espaço.

11. Adote procedimentos para, na medida do pos-
sível, evitar tocar superfícies com alta frequência 
de contato, como botões de elevador, maçanetas, 
corrimãos etc.

12. Caso tenha que entrar em edifícios para reali-
zar a entrega, priorize a utilização das escadas.

13. Tenha sempre a mão um recipiente com álcool 
gel para utilização regular durante a realização do 
trabalho.

14. Redobre a atenção e cuidados com o manuseio 
das encomendas com foco em higiene e integrida-
de das embalagens, a fim de fidelizar seu cliente, 
garantindo a segurança do serviço prestado. Caso 
a embalagem do pedido não esteja devidamente 
lacrada, entre em contato com o fornecedor.

15. Se estiver utilizando o Bag para transporte 
das encomendas, evite colocá-lo no chão durante 
qualquer etapa do processo.

16. Realize a higienização do Bag de transporte 
das encomendas periodicamente.

17. Higienize a maquineta de pagamento com car-
tão após cada uso.

18. Pagamentos em espécie exigem atenção redo-
brada para a higienização das mãos.



O R I E N T A Ç Õ E S   E   R E C O M E N D A Ç Õ E S

1. Atenda à exigência de manter a distância 
mínima de segurança de 1,5 metros com os 
clientes.

2. Quando for fazer a entrega deixe o pedi-
do conforme solicitado pelo seu cliente. É 
importante verificar as mensagens de orien-
tação das plataformas de app como “por fa-
vor, deixe o pedido na porta” ou “toque o 
interfone e deixe na portaria”.

3. Na hora do cliente realizar o pagamento, 
proceda com alguns cuidados:

• Mantenha a distância recomendada.

• Não retire a máscara em nenhum momen-
to da entrega.

• Cubra a maquininha de cartão com filme 
plástico, para facilitar a higienização após 
o uso.

• Utilize o álcool gel 70% ao finalizar cada 
entrega para limpar a maquininha do cartão 
e as mãos.

CLIENTES



Esperamos que esse guia possa ser um instrumento que ofereça mais con-
forto, segurança e tranquilidade na sua retomada. 

Que o seu negócio possa, aos poucos, se fortalecer e que a sua vontade de 
empreender seja renovada depois de tantos desafios superados.  

A você todo o nosso apoio e respeito nesse recomeço. Conte conosco nessa 
caminhada! 

Importante: esse documento é vivo e pode ser modificado a qualquer tem-
po segundo recomendações do mercado, entidades representativas e au-
toridades de saúde, conforme os cenários apresentados pela pandemia co-
vid-19.

c o n t a m o s  c o m  v o c ê !
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