
GUIA PARA 
REABERTURA 
SEGURA DE SALÕES 
DE BELEZA E 
BARBEARIAS



olá, empreendedor, 
Você estava ansioso para reabrir o seu salão, certo?! Embora a 
reabertura não esteja autorizada em todo o território paulista, 
em algumas regiões, como na capital, salões de beleza e 
barbearias já podem abrir as portas e atender os clientes.

Contudo, a retomada das atividades exige uma série de medidas 
de segurança para prevenir a saúde de todos que frequentam o 
estabelecimento. Ou seja, enquanto a pandemia for parte da nossa 
realidade, serão necessárias ações de higienização e distanciamento social, 
inclusive nas atividades do setor de beleza, estética e bem-estar.



As regras de funcionamento dessas empresas integram o protocolo 
desenvolvido pelo Poder Público e pelas entidades de classe. São diversas 
condutas preventivas que todos – empreendedores, funcionários e clientes 
– precisam cumprir para evitar que o contágio de covid-19 se intensifique 
e, consequentemente, interrompa as atividades novamente.

Portanto, confira neste guia, elaborado pela FecomercioSP em parceria 
com o Beleza Patronal – sindicato que representa estabelecimentos 
do setor de beleza no Estado de São Paulo –, o que você precisa 
fazer para retomar as operações com segurança.



RETORNO ÀS ATIVIDADES

Empreendedor, antes de reabrir as portas, é fundamental higienizar 
o estabelecimento. Lembre-se de dar atenção especial aos locais de 
atendimento, aos banheiros e às áreas de acesso ao público.

Ainda antes de abrir, entre em contato com os funcionários e pergunte 
se tiveram eventuais sintomas de covid-19, como febre, tosse, dor de 
garganta, coriza ou dificuldade respiratória. Àqueles que responderem 
afirmativamente, solicite que façam teste e só retornem às atividades 
após 14 dias do primeiro sintoma – ou em caso de resultado negativo.
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Prefira manter os empregados que pertencem ao grupo de risco – 
maiores de 60 anos ou que tenham comorbidades – em home office, 
desde que suas funções possam ser exercidas a distância. Para as 
atividades que não podem ser realizadas remotamente, redobre a 
atenção com as medidas de higienização e distanciamento social.



EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO

Na reabertura, é importante que todos os funcionários estejam a par das regras 
estabelecidas para o funcionamento dos salões de beleza e das barbearias.

Por isso, recomendamos que a empresa promova, antes de tudo, 
um encontro online de conscientização, a fim de esclarecer todas 
as medidas obrigatórias e elucidar eventuais dúvidas.

Certifique-se, sobretudo, de exigir que os empregados se apresentem para 
trabalhar usando máscaras e que respeitem as indicações de distanciamento 
social, uma vez que essas medidas impactarão o dia a dia no estabelecimento.
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ROTINA DE TESTAGEM DOS FUNCIONÁRIOS

A checagem dos sintomas de covid-19 não deve se limitar à reabertura, 
mas entrar na rotina da empresa. Desse modo, como mencionado no 
tópico anterior, todos os funcionários que manifestarem sintomas, em 
qualquer ocasião, devem ser considerados suspeitos de contaminação. 

Com isso, é importante medir a temperatura de todos os empregados 
antes de entrarem no estabelecimento. Aqueles que apresentarem febre 
devem ser afastados das atividades profissionais e encaminhados a 
realizar o teste de covid-19 imediatamente. Caso o contágio se confirme, o 
empregado deve permanecer em isolamento total por, pelo menos, 14 dias.
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Vale lembrar que, em razão do contato pessoal e/ou do convívio no 
mesmo ambiente, os demais trabalhadores, ainda que não apresentem 
sintomas, se tornam suspeitos de contaminação. A empresa, nessa 
situação, deve redobrar o cuidado com a triagem dos empregados. 

Caso ocorra um surto de covid-19 no estabelecimento, não hesite em higienizar 
o ambiente e, se necessário, suspenda temporariamente as atividades.



ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

A reabertura deve ser feita com prudência. Por isso, tome todas as providências 
para impedir aglomeração de pessoas no ambiente de atendimento.

Comece, por exemplo, determinando que todos os serviços serão realizados, 
preferencialmente, por agendamento prévio. Assim, evitam-se filas de espera.

No agendamento, pergunte se o cliente apresenta sintomas de 
covid-19, se esteve próximo de alguém contaminado ou que tenha 
manifestado sintomas nos últimas 14 dias. Caso o cliente confirme que 
tenha qualquer sintoma suspeito da doença, oriente que ele procure 
uma unidade de saúde para fazer o teste e adie o atendimento.
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Triagem semelhante deve ser feita antes de o cliente entrar no 
estabelecimento, mesmo que tenha hora marcada.

O agendamento prévio serve para espaçar os atendimentos e evitar que 
muitos clientes compareçam ao salão de beleza ou à barbearia ao mesmo 
tempo. O espaçamento entre os serviços também contribui para que 
a empresa tenha tempo de higienizar equipamentos e poltronas.

Também como medida de segurança, certifique-se de que os 
procedimentos ocorram de maneira individual, não permitindo que um 
cliente seja atendido por mais de um profissional simultaneamente.



Além disso, utilize o agendamento como um aliado na retenção 
dos clientes do grupo de risco – maiores de 60 anos ou que 
apresentem comorbidades. Reserve um horário exclusivo para 
eles, de preferência nas primeiras horas de funcionamento.

Por fim, como medida de prevenção, solicite que o cliente compareça sozinho 
ao estabelecimento – só abra exceção em casos estritamente necessários.



DISTANCIAMENTO SOCIAL

O princípio geral que deve orientar as medidas de distanciamento 
social no estabelecimento é o de não permitir aglomeração 
de pessoas. Com isso, siga a regra que condiciona as pessoas a 
manterem distância mínima de 1,5 metro umas das outras.

Nos casos da sala de espera e das estações de trabalho, as cadeiras e as 
poltronas de atendimento do cliente devem ter distância mínima de 2 metros. 
Considere usá-las de modo intercalado, reforçando as medidas de prevenção.
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Para que a regra de distanciamento seja respeitada, faça marcações no piso 
nos locais em que as filas são formadas, como balcões de atendimento, caixas 
de pagamento e sanitários, indicando onde cada cliente deve permanecer.

Também é relevante, como medida de prevenção, instalar barreiras de 
proteção acrílicas nos caixas e nos balcões de atendimento. E, além do 
uso da máscara, solicitar que os funcionários, durante o atendimento, 
utilizem viseira de proteção (também conhecida como face shield).

Lembre-se de que evitar aglomeração de pessoas não é só uma recomendação, 
mas uma regra. Por isso, limite a ocupação interna do estabelecimento a 
40% de sua capacidade máxima quando a sua cidade estiver na classificação 
amarela do Plano São Paulo, e a 60% quando estiver na classificação verde.



Portanto, enquanto a situação não se normalizar completamente, 
não realize nenhum evento ou promoção que possa estimular o 
comparecimento acentuado de pessoas ao estabelecimento.

Além disso, a empresa também precisa organizar escala para 
horários de almoço e lanches no refeitório ou na copa, de modo que 
o distanciamento possa preservar os próprios funcionários.



HIGIENE

Além da higienização do ambiente, é fundamental que todos que frequentem 
o estabelecimento adotem medidas de segurança sanitária. Assim, o 
álcool em gel 70% é indispensável para o funcionamento do salão.

Com isso, disponibilize o antisséptico logo na entrada para higienização 
das mãos dos funcionários e dos clientes, e posicione frascos do 
material nas estações de trabalho e nos locais de pagamento.

Ainda na entrada, utilize um borrifador com álcool 70% ou água 
sanitária nas solas dos sapatos e somente permita o acesso de quem 
estiver usando máscara, tanto clientes como funcionários.
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No caso dos clientes, a máscara somente poderá ser retirada para a 
realização de algum procedimento que seja estritamente necessário.

Vale lembrar que é obrigação do estabelecimento disponibilizar máscara para 
os funcionários. No caso das descartáveis, deve-se fornecer, ao menos, três 
por dia; caso opte por máscaras de pano, cada funcionário deve receber, pelo 
menos, cinco delas – a lavagem deve ser feita pelo próprio empregado.

Além da máscara, a empresa também deve fornecer, se necessário, touca, luvas, 
óculos de proteção, protetor facial ( face shield), gorro e avental impermeável de 
mangas longas. As luvas, inclusive, devem ser utilizadas durante a realização 
dos procedimentos estéticos para evitar contato físico com o cliente.



Em razão do potencial de contaminação, todos esses materiais devem ser 
separados dos demais resíduos para se fazer o descarte de modo seguro.

O estoque também merece atenção. Os produtos devem ser higienizados 
e, se possível, armazenados separadamente por 72 horas.

No pagamento, a melhor forma de prevenção é a transferência bancária 
ou por aplicativo de aproximação, por dispensar contato entre o cliente e 
o operador do caixa. Contudo, caso o pagamento seja feito com cartão de 
débito ou crédito ou dinheiro em espécie, disponibilize álcool em gel 70% para 
higienização das mãos e não se esqueça de limpar a maquininha de cartão.



Confira orientações específicas sobre como realizar os principais 
serviços dos salões de beleza e das barbearias com segurança.

barbearia: para minimizar a possibilidade de contaminação, comece lavando 
os cabelos e as orelhas dos clientes antes de iniciar o corte. Use máscara 
reutilizável e face shield para serviços mais detalhados, como a barba. Levando 
em consideração a quantidade de clientes atendidos, tenha em mãos um número 
maior de instrumentos de trabalho, como os pentes da máquina de corte.

esmalteria: use luvas e higienize a poltrona, a cirandinha ou a mesa 
entre o atendimento de um cliente e o próximo. Além disso, diminua 
a quantidade de esmaltes expostos para evitar contaminação.



estética e depilação: use luvas, máscara reutilizável e face shield. 
Prepare a maca com papel-toalha descartável e separe 
de antemão os produtos que serão utilizados no atendimento.

maquiagem: trabalhe com um número maior de pincéis e monte 
um kit para cada cliente, revezando-os. Os pincéis devem ser higienizados, 
deixando-os de molho por 15 minutos em solução de clorexidina a 2%, 
seguindo a diluição de 100 mililitros (ml) de clorexidina para 1 litro de água. 
No atendimento, utilize máscara e face shield – e lave o rosto do cliente.



cabelo: lave os cabelos e as orelhas dos clientes antes de iniciar o corte 
ou a escova. Para minimizar o risco de contaminação, não compartilhe 
bobes, presilhas, pentes nem escovas e não reutilize papéis ou mantas 
para descoloração. Utilize capas descartáveis ou de tecido, desde que 
higienizadas de forma adequada e não reutilizadas entre os clientes. Na 
bancada, mantenha apenas instrumentos e produtos que devem ser usados 
no serviço. Para higienizar itens como bobes, presilhas, pentes e escovas, 
mantenha-os de molho por 15 minutos em solução adequada de água com 
água sanitária a 2% ou 2,5%; ou em solução de clorexidina a 2%, seguindo 
a diluição de 100 mililitros (ml) de clorexidina para 1 litro de água.



SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

Todos os cômodos do estabelecimento devem ser diariamente higienizados 
antes da abertura para o atendimento ao público. Retire tapetes e utensílios 
que dificultem a limpeza e, se necessário, modifique a disposição dos móveis 
para facilitar a circulação de pessoas e o distanciamento entre elas.

Se possível, mantenha portas e janelas abertas para privilegiar a ventilação 
natural e minimizar o manuseio de maçanetas e fechaduras. 
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Providencie que os banheiros de uso comum tenham água, sabão, 
toalhas descartáveis e lixeiras com acionamento não manual.

Frascos de álcool em gel 70% devem ser espalhados por todos os setores, as 
bancadas de atendimento, a recepção, os banheiros, as copas e as demais áreas.

Na rotina de desinfecção, atente-se à limpeza de objetos com grande 
contato manual, como máquinas de cartão, maçanetas, corrimãos, 
canetas, materiais de escritório, teclado, mouse, monitores e telefones. 



ORIENTAÇÃO AOS CLIENTES

Para evitar qualquer tipo de mal-entendido com os clientes, é importante 
deixar claro as regras de funcionamento do salão de beleza ou da barbearia.

Por isso, afixe em local visível, de preferência na entrada, uma placa 
ou faixa informando que, para evitar aglomeração, o estabelecimento 
está operando com limitação da capacidade de pessoas.

Também é importante informar que os atendimentos, durante a 
pandemia, estão ocorrendo mediante agendamento prévio e que 
somente é permitida a entrada de pessoas vestindo máscaras.
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ORIENTAÇÃO AOS COLABORADORES

Os funcionários devem receber orientações sobre todas as medidas de segurança 
para que o estabelecimento funcione adequadamente durante a pandemia, 
evitando, assim, que se torne foco de proliferação do novo coronavírus.

Nesse sentido, a empresa deve assegurar que os empregados usem, todo o tempo, 
máscara, luvas e outros equipamentos de proteção necessários. Explique que 
eles não devem compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, talheres, itens 
de maquiagem, fones e celulares – este último, inclusive, deve ser higienizado 
constantemente, e seu uso deve ser limitado durante o período pandêmico.
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É importante que os funcionários usem touca e mantenham os cabelos presos e 
as unhas cortadas. Além disso, qualquer contato desnecessário com os clientes 
deve ser evitado. Em caso de tosse ou espirro, a orientação é cobrir a boca e o nariz 
com lenços descartáveis ou com o cotovelo e, em seguida, higienizar as mãos.

Nos vestiários, instrua os empregados a separar os uniformes limpos 
dos usados, de modo a impedir possíveis contaminações.

As medidas de segurança também devem ser seguidas fora do ambiente 
de trabalho. Por isso, o trajeto entre a residência do empregado e o 
estabelecimento não deve ser feito de uniforme. E, assim que chegar 
ao salão ou à barbearia, recomenda-se a troca da máscara.



Os uniformes devem ser lavados diariamente e levados ao ambiente de 
trabalho protegidos em saco plástico, ou em outro material adequado. 

No caso dos profissionais que atendem em domicílio, além do uso da 
máscara e de carregar consigo um frasco de álcool em gel, eles devem 
vestir, sempre que possível, protetor descartável para os pés ou utilizar 
álcool 70% no calçado antes de entrar na residência do cliente.



HORÁRIOS ALTERNATIVOS DE FUNCIONAMENTO 
E REDUÇÃO DE EXPEDIENTE

Os estabelecimentos do setor de beleza, estética e bem-estar 
podem realizar atendimento presencial durante seis horas 
diárias na fase 3 (amarela) do Plano São Paulo.

De acordo com a evolução da pandemia na localidade, o expediente pode 
ser reduzido ou estendido. Por isso, o empreendedor deve ficar atento 
ao regulamento do Poder Público para não desrespeitar as regras.
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Em função da restrição de funcionamento, devem ser estabelecidas jornadas 
de trabalho compatíveis com os horários reduzidos, levando em conta a 
importância de impedir a concentração de colaboradores no estabelecimento.

Vale a pena recorrer ao home office para as atividades que podem ser 
realizadas a distância, como a administração e o agendamento.



APOIO A FUNCIONÁRIOS QUE TENHAM DEPENDENTES

A autorização para reabertura dos salões de beleza e das barbearias é muito 
bem-vinda. Os funcionários, contudo, podem encontrar dificuldades para 
aliar a atividade profissional com o cuidado dos filhos pequenos e dos 
familiares que necessitam de atenção especial, uma vez que as creches, as 
escolas e os abrigos seguem um calendário de reabertura distinto.

Sendo assim, é importante que a empresa elabore uma escala de modo que o 
funcionário consiga manter o emprego e dar conta das necessidades familiares.
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No segmento de beleza, estética e bem-estar, no entanto, a maior parte 
dos funcionários precisa atuar nos salões e nas barbearias. Dessa maneira, 
a empresa pode estudar uma forma alternativa para viabilizar a presença 
do empregado no estabelecimento, oferecendo alguma solução para 
cuidado de menores e daqueles que precisem de tratamento especial.

Caso não encontrem nenhuma alternativa, empreendedor e funcionário 
podem recorrer aos dispositivos emergenciais previstos na legislação 
trabalhista para manutenção do emprego, como a suspensão do 
contrato de trabalho e as reduções de jornada e salário.



ATENÇÃO AOS PROTOCOLOS!

O funcionamento dos salões de beleza e das barbearias está condicionado à 
evolução da pandemia de covid-19 na localidade. Por isso, o governo estadual 
e as prefeituras podem, a depender das condições de contágio e da taxa de 
ocupação de leitos hospitalares, flexibilizar ou enrijecer as regras de atendimento.

Para o empreendedor, não há outra alternativa a não ser acompanhar 
a divulgação dos protocolos de funcionamento e segui-los à risca, de 
modo a colaborar para reduzir o fluxo de transmissão do vírus.



Portanto, para estar ciente de qualquer alteração em relação à operação 
do estabelecimento, mantenha-se em contato com a entidade representativa 
do setor da sua localidade e visite regularmente o site da FecomercioSP, 
no qual é possível encontrar as principais informações a respeito 
do funcionamento das empresas no território paulista.

Além das orientações presentes neste e-book, confira no 
Fecomercio Lab outros materiais de grande valia para superar 
as adversidades que a pandemia impôs aos negócios.

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


CHECKLIST

São muitos os itens para se preocupar. Por isso, elaboramos o checklist a 
seguir para você preencher e conferir se tomou todas as medidas necessárias 
para o funcionamento correto e seguro do seu estabelecimento.



PROCEDIMENTOS DE HIGIENE E SEGURANÇA 

 

ok checklist

Decretos e documentos oficiais observados.

Colaboradores orientados e treinados quanto às regras e aos protocolos.

Fornecedores orientados quanto às regras e aos protocolos.

Novas regras de funcionamento e escala de trabalho definidas.

Materiais de sinalização e comunicação aos profissionais e clientes instalados.

Limpeza e desinfecção pré-abertura realizada. 

Limpeza do estabelecimento, dos equipamentos e dos materiais de 
atendimento realizada.

Materiais e insumos de atendimento limpos, higienizados e separados 
para utilização.

Área preparada para recepção de colaboradores e clientes.

 Área reservada para recepção de fornecedores.

Área para guarda de pertences dos colaboradores providenciada.

Colaboradores responsáveis pelo agendamento de serviços cientes da 
aplicação do questionário sobre os sintomas, a ser respondido pelos clientes.

Sistema de ventilação revisado e higienizado, se houver.

Instrumentos de aferição de temperatura providenciados.

▼
você pode 
imprimir esta 
página e ter 
um resumo 
sempre à mão

Fonte: Sebrae



ok checklist

EPIs para os colaboradores providenciados.

Disponibilização de máscaras descartáveis para os clientes.

Álcool em gel disponibilizado nas áreas estratégicas e de acesso.

Escala definida de limpeza e desinfecção do estabelecimento.

EPIs para a equipe de limpeza.

Tapetes, objetos de decoração e itens fáceis de tocar (revistas e catálogos) 
retirados para facilitar a limpeza e evitar contatos desnecessários.

Copa e refeitório adaptados.

Barreiras de acrílico ou vidro na frente de balcões de atendimento instaladas.

Procedimentos de limpeza da máquina de cartão definidos.

Procedimentos para destinação do material de descarte definidos.

 Intervalos entre agendamentos mais espaçados para evitar aglomeração 
de pessoas.

PROCEDIMENTOS DE HIGIENE E SEGURANÇA

você pode 
imprimir esta 
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um resumo 
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PROFISSIONAIS DE BELEZA 

 

ok checklist

Atendimentos de serviços simultâneos apenas se necessário e respeitando 
a distância mínima entre profissionais.

Profissionais seguindo orientação de vestimentas adequadas e limpas, cabelos 
presos e unhas cortadas, sem utilização de adornos.

Bancadas higienizadas frequentemente e com apenas instrumentos e produtos 
usados durante o atendimento.

Uso restrito  de celulares.

Processos de esterilização realizados em conformidade com as orientações da 
Vigilância Sanitária.

SALÕES DE BELEZA 

 

ok checklist

Cautela no uso de produtos que produzam aerossóis, como spray.

Atenção ao uso do secador de cabelo, posicionando o bico no sentido da raiz.

Instrumentos, como bobes, presilhas, pentes e escovas, higienizados corretamente a 
cada uso.

você pode 
imprimir esta 
página e ter 
um resumo 
sempre à mão
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BARBEARIA 

 

ok checklist

Instrumentos, como pentes da máquina de corte e escovas, higienizados 
corretamente a cada uso.

Uso de máscara e face shield para serviços mais detalhados, como a barba.

ESMALTERIA 
 

ok checklist

Número reduzido de esmaltes expostos.

Uso de luvas pelo profissional, que deve trocá-las ou higienizá-las a cada cliente.

Poltrona, cirandinha ou mesa de atendimento higienizadas a cada cliente.

você pode 
imprimir esta 
página e ter 
um resumo 
sempre à mão
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MAQUIAGEM 

 

ok checklist

Uso de máscara e face shield para serviços de maquiagem.

Uso de luvas pelo profissional, que deve trocá-las ou higienizá-las a cada cliente.

Pincéis e outros instrumentos utilizados higienizados a cada cliente.

ESTÉTICA E DEPILAÇÃO 

 

ok checklist

 Uso de luvas pelo profissional, que deve trocá-las ou higienizá-las a cada cliente.

Uso de máscara e face shield para serviços mais detalhados, como a depilação.

Papel-toalha descartável sobre a maca trocado a cada cliente.

você pode 
imprimir esta 
página e ter 
um resumo 
sempre à mão
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ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

ok checklist

Comunicação sobre reabertura em redes sociais realizada.

 Canais de divulgação e escuta do cliente abertos.

Horários específicos para atendimento a grupos de risco definidos.

Liberação de um acompanhante por cliente somente quando houver necessidade.

Política de limite máximo de pessoas dentro do estabelecimento definida.

Política de uso obrigatório de máscaras instituída e comunicada.

Política de distanciamento mínimo na clínica definida e demarcada.

Treinamento prático de atendimento realizado com os colaboradores.

Política de acompanhamento dos clientes definida e informada.

Política de atendimento, priorizando casos mais graves, definida e informada.

você pode 
imprimir esta 
página e ter 
um resumo 
sempre à mão

Fonte: Sebrae
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