


A ABIH - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS foi fundada em 1936, e 

tem o reconhecimento do Poder Público quanto à sua representatividade, dispondo de 

assento no Conselho Nacional de Turismo, na Embratur e junto ao Ministério do Turismo em 

Brasília. 

A ABIH-SP, por sua vez, fundada em 1949, se constitui na representação estadual da 

ABIH/NACIONAL, com participação nos conselhos estadual e municipal de turismo das 

mais diversas cidades do Estado, participa de ações em conjunto com as entidades do trade 

local.

A ABIH-SP constitui-se na mais representativa das entidades de defesa e promoção da 

indústria hoteleira no Estado de São Paulo.

Nossa entidade tem como objetivos: representar institucionalmente o mercado hoteleiro 

Paulista, aumentar a ocupação e rentabilidade dos meios de hospedagem, diminuir custos e 

melhorar a qualidade dos serviços e equipamentos dos empreendimentos.

CONHEÇA A ABIH-SP

E O QUE ELA PROPORCIONA



▪ Assessoria Legislativa, Política e Institucional (Federal – Estadual – Municipal).

▪ Disponibilização da sede da ABIH-SP como base física de apoio.

▪ Orientação do nosso Departamento de Acessibilidade e Inclusão Social. 

▪ Orientação de nosso Departamento Jurídico em todas as esferas. 

▪ Assessoria de imprensa à preços especiais com a integração com os meios de 

comunicação.

▪ Assessoria sobre os programas do Mtur (Cadastur / SBClass / Lei Geral do Turismo).

▪ Informação e assessoria para assuntos relacionados à Legislação do Turismo e ECAD.

BENEFÍCIOS DE SER UM

HOTEL ASSOCIADO



▪ Inserção do meio de hospedagem como ASSOCIADO no portal 

https://abihsp.com.br/associados/

▪ Autorização de uso da logomarca ABIH-SP em seu portal e/ou material promocional.

▪ Recebimento ANUAL da Revista Mix Hotel by ABIH-SP. 

▪ Recebimento MENSAL do Newsletter da ABIH-SP .

▪ Relacionamento entre os hoteleiros para troca de informações e experiências.

▪ Participação nos eventos e congressos apoiados e organizados pela ABIH-SP:

o Reunião Regional?

o CONOTEL – Congresso Nacional de Hotéis.

BENEFÍCIOS DE SER UM

HOTEL ASSOCIADO

https://abihsp.com.br/associados/


▪ Participação em Feiras Internacionais e Nacionais para divulgação dos hotéis associados.

▪ Carta de Declaração de Associação à ABIH-SP.

▪ Cursos, Palestras  e Treinamento voltados à capacitação do quadro de colaboradores do 

Meio de Hospedagem e melhoria de suas estruturas (em fase de reestruturação)

▪ Visita técnica e de relacionamento de nosso corpo de diretores e gerentes

▪ Assessoria Legislativa, Política e Institucional (Federal – Estadual – Municipal)

▪ Selo e Programa de Acessibilidade e Inclusão Social na Hotelaria e Turismo – SELO DE 

ACESSIBILIDADE – ABNT E ABIH-SP  

▪ Comitê de Sustentabilidade – SELO VERDE E SELO DE SUSTENTABILIDADE (estudo 

pronto com consultoria da Dra. Telma Bartholomeu – especializada em auditoria 

ambiental)

BENEFÍCIOS DE SER UM

HOTEL ASSOCIADO



▪ Relacionamento com entidades do Trade Turístico como UBRAFE, SPCVB, ABEOC, ABAV, 

ABRACORP, BRAZTOA, UNEDESTINOS, FBHA, CNC, FECOMERCIO, APRECESP, FOHB, 

BLTA, SINTHORESP, FHORESP  e outras ligadas ao trade para aumentar a rentabilidade, 

comunicação, demanda de hóspedes e questões estratégicas.

▪ Podemos tratar de várias áreas que afetam a hotelaria:

✓ Recursos Humanos – Qualificação de Mão de Obra e Oportunidades de emprego.

✓ Legislação – quadro de advogados com assuntos pertinentes à hotelaria.

✓ Aproximação com os hotéis do interior e litoral identificando as necessidades de 

cada região via COMTUR’s Associações de hotéis locais.

✓ Criação de Central de Compras, com novidades em produtos e serviços para os 

hotéis

BENEFÍCIOS DE SER UM

HOTEL ASSOCIADO



COM A PANDEMIA:

▪ Protocolos Sanitários para Meios de Hospedagem.

▪ Documento conciliatório HOTÉIS e PROCON – não cancelar – reagendar.

▪ Mapeamento dos hotéis da cidade de São Paulo em parceria com o SENAC para atender 

os profissionais da saúde e pacientes na crise COVID-19.

▪ Pleitos com as Prefeituras municipais de isenção dos impostos durante a pandemia e 

parcelamento pós COVID-19.

▪ Apoio na inserção dos hotéis como bens essenciais no decreto do governo do Estado.

▪ Pleitos junto às concessionárias de energia elétrica via ação coletiva para impedir o 

corte do fornecimento de energia elétrica dos hotéis associados ABIH-SP.

AÇÕES REALIZADAS EM 2020 COVID-19



▪ Criação junto com o vereador Zé Turin ( Município de São Paulo ) de Projeto de Lei para 

negociação no pagamento de IPTU e ISS em 50% por 3 anos com programa de 

parcelamento de até 36 meses nos atrasos dos referidos impostos durante os meses de 

pandemia.

▪ Negociação para liberação de crédito turístico pela DESENVOLVE SP para os hotéis.

▪ Negociação do termo aditivo da Convenção Coletiva de Trabalho junto ao SINTHORESP 

nos municípios em que eles os representam visando a manutenção do trabalhador 

utilizando a redução da jornada de trabalho e suspensão do trabalho por 120 dias.

AÇÕES REALIZADAS EM 2020 COVID-19



▪ Lançamento da Campanha da ABIH-SP para mobilização e engajamento associativo.

▪ Participação na mobilização da aprovação da MP pela não cobrança do ECAD nos 

quartos de hotel.

▪ Realização de Webinar com temas relevantes para a retomada da hotelaria.

▪ Parceria com a Prefeitura de Sâo Paulo e Secretaria de Desenvolvimento Social para 

criação de Edital para atender idosos em situação de rua.

▪ Cooperação com IRAPA DO BRASIL para doações de enxovais, alimentos e produtos de 

higiene para os idosos de casas assistidas pela instituição.

AÇÕES REALIZADAS EM 2020 COVID-19



www.abihsp.com.br

facebook.com/Abihsp instagram.com/abih.sp

http://www.abihsp.com.br/
https://www.facebook.com/Abihsp/

