
Orientações para o
retorno ao trabalho
da indústria calçadista

Segurança
e saúde
acima
de tudo!

Para minimizar os riscos de contágio da Covid-19, o novo coronavírus, 
a indústria que retornar às suas atividades deverá entender todos os 
possíveis impactos e implementar medidas de prevenção que 
protejam o funcionário, seus fornecedores e clientes.
 
A saúde precisa estar em primeiro plano para uma retomada das 
atividades com segurança.
 
É importante que todos os empregadores criem seus planos de 
contingenciamento para lidar com pandemias como a da Covid-19. 
Esses planos orientam empresas e trabalhadores a identificarem 
riscos e determinarem a conduta adequada em cada situação.

■   Pessoas com idade igual ou acima de 60 (sessenta) anos; 

■   Gestantes de alto risco;  

■   Pessoas com cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, 

infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica 

descompensada);

■   Pessoas com pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de oxigênio, 

portadores de asma moderada/grave, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC);

■   Imunodeprimidos;

■   Diabéticos, conforme juízo clínico;

■   Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

■   Pessoas que estiverem com sintomas de gripe, com tosse seca, outros sintomas que, 

por recomendação médica, deva se afastar sendo considerado como fator de risco; 

■   Portadores de doenças graves como câncer e HIV.

■   Analisar a necessidade de instalação de filtros de ar-condicionado 

que contribuem para tornar mais limpo o ar circulante no ambiente;

■   Realizar ajustes para aumento da ventilação no ambiente;

■   Havendo possibilidade, manter portas e janelas abertas para a 

circulação do ar; 

■   Realizar quando necessária a instalação de barreiras físicas 

(cortinas de plástico, janelas de drive-through) que protegem contra 

respingos com secreções respiratórias de outras pessoas.

■   Garantir o imediato afastamento dos sintomáticos de síndrome gripal, até a realização de 

exame específico, seguindo os protocolos das autoridades sanitárias, ou afastando por 14 dias 

do início dos sintomas, orientando-os sobre os procedimentos a serem seguidos, mantendo 

registro atualizado do acompanhamento de todos os trabalhadores nessa situação;

■   Notificar imediatamente os casos suspeitos de síndrome gripal e confirmados de Covid-19 

à Vigilância em Saúde do Município sede da indústria, bem como à Vigilância em Saúde do 

Município de residência do trabalhador;

■   Avaliar os trabalhadores que tenham tido contato direto com caso confirmado ou suspeito 

para adoção de medidas protetivas coletivas por 14 dias, e/ou afastamento mediante critérios 

do serviço médico ocupacional;

■   Desinfectar o local de trabalho da pessoa com caso confirmado e das que tiveram contato 

próximo e prolongado. É preciso limpar todas as superfícies e equipamentos utilizados, pois o 

vírus pode permanecer durante dias em algumas superfícies.

As orientações ora explanadas não impedem que a empresa adote outras medidas que 
sejam cabíveis e que somem na busca pela erradicação do novo coronavírus em nosso País. 

 
É importante que a empresa elabore e divulgue procedimentos específicos de acordo com 
os riscos avaliados para o seu setor, considerando os ambientes e processos produtivos, os 
trabalhadores, os consumidores e usuários e a população em geral. Destaca-se também a 
necessidade de que cada estabelecimento desenvolva seu plano de ação para reabertura 

gradativa da atividade, incluindo a possibilidade de desmobilizar o processo de abertura, em 
função de mudanças no contexto local de transmissão da Covid-19.

 
As orientações apresentadas tem o intuito de mera contribuição com as empresas 

calçadistas para que retomem as suas atividades de forma segura, proporcionando um 
ambiente laborativo salubre. No entanto, a aplicação das medidas sugeridas é de 

responsabilidade de cada empresa, bem como eventual fiscalização a rogo das autoridades 
competentes designadas para tanto. 

Sindicato da Indústria de Calçados de Estância Velha - SICEV, Sindicato da Indústria de Calçados de Fortaleza - SINDICALF, 

Sindicato da Indústria de Calçados de Franca - SINDIFRANCA, Sindicato da Indústria de Calçados de Novo Hamburgo - SIC, 

Sindicato da Indústria de Calçados de São João Batista - Sind. São João Batista, Sindicato da Indústria de Calçados de Sapiranga 

- SICS, Sindicato da Indústria de Calçados do Estado de Goiás - Sindicalce, Sindicato da Indústria de Calçados do Estado do RS - 

SICERGS,Sindicato da Indústria de Calçados no Estado de Minas Gerais - Sindicalçados MG, Sindicato da Indústria de Calçados, 

Componentes para Calçados de Três Coroas-RS - Sind. Três Coroas, Sindicato da Indústria de Calçados, Vestuário e 

Componentes para Calçados de Igrejinha - Sindigrejinha, Sindicato das Indústrias de Calçados de Campo Bom - Sind. Campo 

Bom, Sindicato das Indústrias de Calçados de Dois Irmãos - Sind. Dois Irmãos, Sindicato das Indústrias de Calçados de Ivoti - SICI, 

Sindicato das Indústrias de Calçados de Jaú - Sindicalçados Jaú, Sindicato das Indústrias de Calçados de Parobé - SINDICAP, 

Sindicato das Indústrias de Calçados de Uberaba - Sind. Uberaba, Sindicato das Indústrias de Calçados do Estado da Paraíba - 

Sind. Paraíba, Sindicato das Indústrias de Calçados e Artefatos de Farroupilha - SINDICALFAR, Sindicato das Indústrias de 

Calçados, Seus Componentes e Artefatos no Estado da Bahia - Sind. Bahia, Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de 

Birigui - SINBI e Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana - SINDINOVA.

■   Efetuar a triagem na entrada do estabelecimento em todos os 

turnos de trabalho, podendo utilizar medição de temperatura 

corporal por infravermelho ou equivalente, antes que os 

trabalhadores iniciem suas atividades, inclusive terceirizados; 

■   Instituir mecanismo e procedimentos para que os trabalhadores 

possam reportar aos empregadores se estiverem doentes ou 

sentindo os efeitos de algum sintoma de mal estar; 

■   Todos trabalhadores devem ser orientados sobre a 

higienização correta e frequente das mãos com utilização de água 

e sabonete ou, caso não seja possível a lavagem das mãos, com 

sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70%;

■   Os trabalhadores devem ser orientados sobre evitar tocar boca, 

nariz, olhos e rosto com as mãos e sobre praticar etiqueta 

respiratória, incluindo utilizar lenço descartável para higiene nasal, 

cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir e higienizar as mãos após 

espirrar ou tossir; 

■   Disponibilizar em todas as bancadas e próximos às máquinas, 

recipientes contendo álcool em gel 70% para que de tempo em 

tempo os colaboradores possam realizar a sua respectiva 

higienização, como também das ferramentas, utensílios, superfícies 

e os locais nas máquinas onde há a necessidade de utilização das 

mãos para o acionamento ou apoio para a execução dos trabalhos; 

■   Deverá haver a limpeza de todos os ambientes onde há 

circulação de pessoas, pisos dentro do setor fabril, com produtos à 

base de cloro ou outros aprovados pela vigilância sanitária que 

comprovadamente realizem a desinfecção de ambientes, devendo 

esta ser feita pelo menos uma vez antes da circulação de pessoas 

e após o final do expediente.

■   Os trabalhadores devem ser orientados sobre o uso correto da máscara; 

■   A máscara nunca deve ser compartilhada entre trabalhadores;

■   Para as funções que exijam a utilização do EPIs, no caso de máscaras, deverá 

haver a substituição desta com maior frequência, conforme o tempo informado 

pelo fabricante e orientar o colaborador na utilização correta, mantendo-as 

seguras de contaminação após o seu uso, da mesma forma orientar todos os 

colaboradores na utilização e higienização dos protetores auriculares e sua 

conservação e guarda corretamente;

■   Pode-se considerar o uso de respiradores ou máscaras PFF2 ou N95, quando 

indicado seu uso, além do prazo de validade designado pelo fabricante ou sua 

reutilização para atendimento emergencial aos casos suspeitos ou confirmados 

da Covid-19, conforme NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020;  

■   Deve ser mantida distância mínima de um metro entre os trabalhadores e 

entre os trabalhadores e o público;

■   Se o distanciamento físico de ao menos um metro não puder ser 

implementado para reduzir o risco de transmissão entre trabalhadores, clientes, 

usuários, contratados e visitantes, além das demais medidas previstas, deve-se: 

a) para as atividades desenvolvidas em postos fixos de trabalho, manter o uso de 

máscara cirúrgica ou de tecido, e adotar divisórias impermeáveis ou fornecer 

proteção facial do tipo viseira plástica (face shield) ou fornecer óculos de 

proteção; b) para as demais atividades, manter o uso de máscara cirúrgica ou de 

tecido;

■   Medidas alternativas podem ser adotadas com base em análise de risco, 

realizada pela organização;

■   Demarcação e reorganização dos locais e espaços para filas e esperas com, 

no mínimo, um metro de distância entre as pessoas.

■   Evitar aglomeração de trabalhadores na entrada, na saída e durante 

a utilização do vestiário; 

■   Adotar procedimento de monitoramento do fluxo de ingresso nos 

vestiários e orientar os trabalhadores para manter a distância de um 

metro entre si durante a sua utilização; 

■   Orientar os trabalhadores sobre a ordem de desparamentação de 

vestimentas e equipamentos, de modo que o último equipamento de 

proteção a ser retirado seja a máscara; 

■   Disponibilização de pia com água e sabonete líquido e toalha 

descartável ou dispensadores de sanitizante adequado para as mãos, 

como álcool a 70%, na entrada e na saída dos vestiários.

Essas medidas são destinadas
a todos os trabalhadores.

Listamos abaixo algumas sugestões:

1.

1.

2. 3. 4. 5.

ORIENTAÇÕES SOBRE POLÍTICA DE
TRABALHO E CONTROLE ADMINISTRATIVO.

ORIENTAÇÕES ADICIONAIS DE
CONTROLE ADMINISTRATIVO:

Defina quem são os trabalhadores afastados
e autorizados a retornar, por exemplo: 

■   Dispensar do trabalho funcionários que morem com pessoas que estão 

em isolamento por suspeita ou já diagnosticadas com o novo coronavírus;

■   Flexibilizar os horários de entrada e saída, estabelecendo horários 

diversos para funcionários de alguns setores, isto evitará a aglomeração de 

pessoas na entrada e saída das fábricas e nos relógios de ponto; 

■   Havendo possibilidade, criar turnos alternativos e múltiplos de trabalho, 

diminuindo o número de colaboradores dentro da unidade fabril; 

■   Havendo possibilidade, reuniões e orientações deverão ser realizadas ao 

ar livre e observando pequenos grupos de funcionários; 

■   Havendo possibilidade e sendo compatível à função, adotar o teletrabalho.

Defina se é possível estabelecer políticas e práticas de
flexibilização do local e do horário de trabalho, como:

■   Redução de reuniões presenciais, com estímulo de reuniões virtuais mesmo no ambiente da empresa;

■   Restrição de acesso ao público externo;

■   Organização e priorização de agendamentos de horários de atendimento para evitar aglomerações e para 

distribuir o fluxo de pessoas; 

■   Diferentes turnos de refeições, alterando os horários (café da manhã e almoço) para evitar aglomeração de 

pessoas nos refeitórios, e organizar a entrada dos colaboradores para que seja guardada distância mínima de 01 

(um) metro ao se servirem e se alimentarem; 

■   Para atividades que permitam atendimento com horário programado, disponibilizar mecanismos on-line ou por 

telefone para possibilitar o agendamento, evitando as filas e aglomerações. Sempre que possível, definir horários 

diferenciados para o atendimento preferencial, para pessoas do grupo de risco.

■   Criar um Comitê interno de combate à Covid-19, cujos membros serão escolhidos pelo empregador; 

competindo a este comitê atuação preventiva e sem qualquer poder de gestão, competindo-lhe divulgação de 

cartazes, informativos, coleta de informações, zelando pela orientação eficaz dos trabalhadores; 

■   Havendo prática de jogos no interior do refeitório, suspendê-la, evitando o contato com os colegas de trabalho; 

■   Orientação dos trabalhadores para que não haja contato físico como cumprimentos com aperto de mãos, 

abraços, beijos ou saudações que exijam esse contato;

■   Estabelecer e divulgar orientações com a indicação das medidas necessárias para prevenção, controle e 

mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho;

■   As orientações devem estar disponíveis para os trabalhadores e suas representações, quando solicitados; 

As orientações devem incluir: a) medidas de prevenção nos ambientes de trabalho, nas áreas comuns da 

organização, a exemplo de refeitórios, banheiros, vestiários, áreas de descanso, e no transporte de trabalhadores, 

quando fornecido pela organização; b) ações para identificação precoce e afastamento dos trabalhadores com 

sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19; c) procedimentos para que os trabalhadores possam reportar à 

organização, inclusive de forma remota, sinais ou sintomas compatíveis com a Covid-19 ou contato com caso 

confirmado da Covid-19; e d) instruções sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória;

■   As orientações podem incluir a promoção de vacinação, buscando evitar outras síndromes gripais que possam 

ser confundidas com a Covid-19; 

■   A organização deve informar os trabalhadores sobre a Covid-19, incluindo formas de contágio, sinais e sintomas 

e cuidados necessários para redução da transmissão no ambiente de trabalho e na comunidade; 

■   A organização deve estender essas informações aos trabalhadores terceirizados e de outras organizações que 

adentrem o estabelecimento; 

■   As instruções aos trabalhadores podem ser transmitidas durante treinamentos ou por meio de diálogos de 

segurança, documento físico ou eletrônico (cartazes, normativos internos, entre outros), evitando o uso de 

panfletos;

■   Evitar ao máximo a circulação desnecessária de pessoas dentro do setor fabril;

■   Orientar os colaboradores que, em seus momentos de lazer, deverão evitar ao máximo sair de suas residências 

no período de calamidade pública, preservando sua integridade física e de sua família.

Defina se é possível estabelecer políticas e práticas no trabalho
com menor aproximação e contato humano, por exemplo:

A empresa deve afastar do quadro laboral as
pessoas que pertencem ao grupo de risco, a saber: 

4. ORIENTAÇÕES SOBRE PRÁTICAS
DE BOA HIGIENE E CONDUTA.

4.1 Orientações para utilização
dos vestiários:

■   Implantar procedimentos para comunicação, identificação e 

afastamento de trabalhadores com sintomas da Covid-19 antes do 

embarque no transporte para o trabalho, quando fornecido pelo 

empregador, de maneira a impedir o embarque de pessoas 

sintomáticas, incluindo eventuais terceirizados; 

■   O embarque de trabalhadores no veículo deve ser condicionado 

ao uso de máscara de proteção; 

■   Os trabalhadores devem ser orientados no sentido de evitar 

aglomeração no embarque e no desembarque do veículo de 

transporte, devendo ser implantadas medidas que garantam 

distanciamento mínimo de um metro entre trabalhadores; 

■   Priorizar medidas para manter uma distância segura entre 

trabalhadores, realizando o espaçamento dos trabalhadores dentro 

do veículo de transporte; 

■   Deve-se manter preferencialmente a ventilação natural dentro 

dos veículos e, quando for necessária a utilização do sistema de ar 

condicionado, deve-se evitar a recirculação do ar; 

■   Os assentos e demais superfícies do veículo mais 

frequentemente tocadas pelos trabalhadores devem ser 

higienizados regularmente; 

■   Os motoristas devem higienizar frequentemente as mãos e o seu 

posto de trabalho, inclusive o volante e superfícies mais 

frequentemente tocadas; 

■   A empresa deve manter registro dos trabalhadores que utilizam o 

transporte, listados por veículo e viagem.

4.3 Orientações para transporte
dos trabalhadores:

■   Orientar os trabalhadores sobre o não compartilhamento de copos, 

pratos e talheres, sem higienização;

■   Evitar o autosserviço ou, quando este não puder ser evitado, devem 

ser implementadas medidas de controle, tais como: a) higienização das 

mãos antes e depois de se servir; b) higienização ou troca frequentes 

de utensílios de cozinha de uso compartilhado, como conchas, 

pegadores e colheres; c) instalação de protetor salivar sobre as 

estruturas de autosserviço; e d) utilização de máscaras e orientações 

para evitar conversas durante o serviço; 

■   Realizar a limpeza e desinfecção frequentes das superfícies das 

mesas, bancadas e cadeiras;

■   Promover nos refeitórios espaçamento mínimo de um metro entre as 

pessoas na fila e nas mesas, orientando para o cumprimento das 

recomendações de etiqueta respiratória e que sejam evitadas 

conversas; 

■   Quando o distanciamento frontal ou transversal não for observado, 

deve ser utilizada barreira física sobre as mesas que possuam altura de, 

no mínimo, um metro e cinquenta centímetros em relação ao solo; 

■   Distribuir os trabalhadores em diferentes horários nos locais de 

refeição; 

■   Retirar os recipientes de temperos (azeite, vinagre, molhos), saleiros 

e farinheiras, bem como os porta-guardanapos, de uso compartilhado, 

entre outros; 

■   Entregar jogo de utensílios higienizados (talheres e guardanapo de 

papel, embalados individualmente); 

■   Os refeitórios deverão ser lavados e higienizados antes e depois 

das refeições, e manter no local, recipientes com sabonete líquido e 

papel toalha ou secador de mãos automáticos a ar onde os 

colaboradores passam lavar as mãos, como também álcool em gel 70%; 

4.2 Orientações para utilização
dos refeitórios:

3. ORIENTAÇÕES PARA USO DE MÁSCARAS E/OU
EPIS (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL):

2. ORIENTAÇÕES SOBRE CONTROLE
DE ENGENHARIA E SEGURANÇA.

Observação: O uso de máscara 
pode criar uma falsa sensação 
de segurança, que pode levar 
a negligenciar outras medidas 
de prevenção como a prática 
de higiene das mãos.

Observação: Para higienização de 
superfícies, objetos e utensílios, pode ser 
usado álcool líquido 70%, ou solução de 
hipoclorito de sódio (água sanitária), 
quaternário de amônia, ácido peracético 
ou fenólicos, todos devem ter Registro 
da ANVISA no rótulo, a diluição deverá 
seguir as recomendações do fabricante.

Com relação ao ramo industrial não há interferência da Anvisa. As 
notificações, autuações e/ou verificações ocorrem através da vigilância 
sanitária de cada município, de acordo com os regramentos disposto 
em cada decreto municipal e estadual, no que for pertinente.

■   SESMT e CIPA, quando existentes, 

devem participar das ações de prevenção 

implementadas pela empresa.

5. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E
EM MEDICINA DO TRABALHO -
SESMT E COMISSÃO INTERNA
DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA:

■   Higienizar e desinfetar o local de trabalho, as áreas comuns 

e os veículos utilizados;

■   Reforçar a comunicação aos trabalhadores;  

■   Implementar triagem dos trabalhadores, garantindo o 

afastamento dos casos confirmados, casos suspeitos e 

contatantes de casos confirmados da Covid-19; 

■   Não deve ser exigida testagem laboratorial para a Covid-19 

de todos os trabalhadores como condição para retomada das 

atividades do setor ou do estabelecimento por não haver, até

o momento, recomendação técnica para esse procedimento; 

■   Quando adotada a testagem de trabalhadores, esta deve 

ser realizada de acordo com as recomendações do Ministério 

da Saúde em relação à indicação, metodologia

e interpretação dos resultados.

7.

6. GERENCIAMENTO DE CASOS
SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS:

MEDIDAS PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES:

As orientações são sugeridas pela Abicalçados em
parceria com os sindicatos calçadistas listados abaixo:

■   Devem ser adotados 
procedimentos para que, 
na medida do possível, os 
trabalhadores evitem 
tocar superfícies com alta 
frequência de contato, 
como botões de elevador, 
maçanetas, corrimãos etc; 

■   Todas as pessoas que 
adentrarem a empresa ou 
o recinto fabril, ou aqueles 
que se deslocarem para a 
realização de tarefas 
externas, ao seu retorno 
deverão realizar a 
higienização das mãos e 
antebraços, como também 
os recipientes ou outro 
ferramental que possa ter 
trazido para a execução 
das atividades.

■   Podem ser adotadas 
medidas para limitação 
de ocupação de 
elevadores, escadas e 
ambientes restritos, 
incluindo instalações 
sanitárias e vestiários; 

IMPRIMA AQUI
http://www.abicalcados.com.br/newsletters/orientacao-covid19.pdf
http://www.abicalcados.com.br/newsletters/orientacao-covid19.pdf
http://www.abicalcados.com.br/newsletters/orientacao-covid19.pdf
http://www.abicalcados.com.br/newsletters/orientacao-covid19.pdf
http://www.abicalcados.com.br/newsletters/orientacao-covid19.pdf

As orientações abaixo não são protocolos ou regulações, 
são sugestões. Cada empresa deverá adaptar essas 

orientações para sua realidade local, a fim de garantir um 
ambiente de trabalho seguro. O conteúdo sobre os planos 
de contingenciamento foi adaptado de três documentos:

Orientações gerais aos 
trabalhadores e 

empregadores em razão da 
pandemia da covid-19 (Ofício 

circular SEIi nº 1088/2020/ME) 
Ministério da Economia

ACESSE AQUI

Plano de ação procedimentos 
de medidas preventivas 
sugeridas às indústrias 

calçadistas - Sindifranca
ACESSE AQUI

Guia SESI de prevenção 
da Covid-19 nas empresas 

ACESSE AQUI

Portaria Conjunta nº 20, 
de 18/20/2020, do 

Ministério da Economia

Portaria nº 1.565, de 
18/06/2020, do 

Ministério da Saúde

Para as empresas que possuam transportes
próprios, ou fretados, os mesmos deverão:

Havendo casos de colaboradores com suspeita ou diagnóstico
confirmado da Covid-19, a empresa poderá tomar as seguintes medidas:

Quando houver a paralisação das atividades de determinado setor ou
do próprio estabelecimento, decorrente da Covid-19 devem ser adotados
os seguintes procedimentos antes do retorno das atividades:

https://drive.google.com/file/d/1rpY0XrO4cBJ4C6i5WfSaYz6OaLxN-hms/view

https://drive.google.com/file/d/1HUBTjRa5EmKKktUJaiHwT9Jamaq8SWs2/view
https://drive.google.com/file/d/1HUBTjRa5EmKKktUJaiHwT9Jamaq8SWs2/view
https://drive.google.com/file/d/1HUBTjRa5EmKKktUJaiHwT9Jamaq8SWs2/view

https://drive.google.com/file/d/1rpY0XrO4cBJ4C6i5WfSaYz6OaLxN-hms/view
https://drive.google.com/file/d/1rpY0XrO4cBJ4C6i5WfSaYz6OaLxN-hms/view

https://drive.google.com/file/d/1oxIQYKizSZ981trTjHfmquKAzFhUqxEP/view
https://drive.google.com/file/d/1oxIQYKizSZ981trTjHfmquKAzFhUqxEP/view
https://drive.google.com/file/d/1oxIQYKizSZ981trTjHfmquKAzFhUqxEP/view


