Processo de Associação à Aliança Bike
A filiação à Aliança Bike deve ter como premissa o interesse em construir, coletiva e
cotidianamente, um cenário melhor para o setor de bicicletas no Brasil. Ou seja, a atuação
da Aliança Bike está nesta construção contínua, junto com os associados, através de
pesquisas e estudos, projetos especiais, incidência política em nível municipal, estadual e
federal e algumas frentes de atuação específicas.
A Associação Brasileira do Setor de Bicicletas - Aliança Bike - foi criada em 2003 e tem
como missão ampliar o acesso e o uso de bicicletas atuando para fortalecer a economia da
bicicleta no Brasil por meio de pesquisas e estudos, incidência política e projetos
especiais. A Aliança Bike conta hoje com 90 associados, entre eles empresas de toda a
cadeia produtiva da bicicleta, além de entidades sociais, organizadoras de eventos de
ciclismo e empresas de mídia que promovem o uso de bicicletas. A lista de associados
pode ser consultada no site da associação: http://aliancabike.org.br/associados. As
categorias para filiação são:
Categoria

Detalhes

Valor da contribuição
associativa mensal

Fornecedor
Ouro

Quando fabricantes, importadores e distribuidores de
bicicletas, componentes e acessórios com mais de 10
funcionários

R$ 335,00

Fornecedor
Bronze

Quando fabricantes, importadores e distribuidores de
bicicletas, componentes e acessórios com até 10
funcionários e enquadrados no Simples Nacional

R$ 125,00

Lojista Ouro

Quando rede de lojas e franquias de bicicletas,
componentes e acessórios.

R$ 125,00

Lojista
Bronze

Quando empresa com apenas 01 estabelecimento
comercial (loja)

R$ 30,00

Ciclologística
e startup

Quando empresa de logística com bicicletas (tipo bike
courier) e pequena empresa de serviço e soluções que
envolvam bicicletas com modelo de negócios em fase de
testes (startup)

R$ 30,00

Quando empresa de Eventos de ciclismo

R$ 50,00

Eventos
Mídia

Mídia (jornal, revista, site, blog, podcast, canal de
youtube, entre outros).

Contribuição: divulgar ações e
publicações da Aliança Bike

Seguradoras

Empresas de seguro com produtos voltados ao setor de
bicicletas e/ou aos ciclistas

R$ 30,00 (até 10 funcionários)
e R$ 125,00 (+11 funcionários)

Quando ONG’s, associações, federações, coletivos.

Isentas de contribuição social

Entidades
Sociais

Direitos dos Associados
1) Participar ativamente dos Grupos de Trabalho da Associação
Neste momento os grupos de trabalho em atuação são: Tributação, Bicicletas Elétricas,
Ciclologística, Cicloturismo, Normalização (ABNT e CONTRAN), Segurança Pública, GT-Bike
(Esporte e Lazer), GT Estudos e Pesquisas de Mercado e GT Ciclotrilhas Brasil (ciclismo de
montanha).
2) Receber as melhores notícias do setor de Bicicletas
Bicicleta News é um produto de informação sobre o setor de bicicletas no Brasil e no mundo. Uma
compilação das principais notícias do/para o mercado de bicicletas que é enviada aos associados
por whatsapp.
3) Apoio jurídico para contrabando e descaminho
A Aliança Bike tem um escritório de advocacia atuando sobre denúncias e casos de contrabando e
descaminho que são denunciados pelos associados.
4) Apoio jurídico para ações tributárias coletivas
A Associação tem proposto ações coletivas de redução e que dizem respeito à totalidade ou a um
conjunto de empresas associadas.
5) Participar de reuniões com o poder público
A Aliança Bike mantém frentes de atuação política e de diálogo com tomadores de decisão em nível
municipal, estadual e federal. Em Brasília, mantemos diálogo com deputados, senadores e
Ministérios estratégicos.
6) Participar das Assembleias Ordinárias e Extraordinárias
Todo ano acontecem ao menos duas assembleias ordinárias da Associação. Nas assembleias,
decisões estratégicas são debatidas e um posicionamento final é decidido entre todos os
associados. A cada dois anos acontecem as Assembleias de Eleição de nova Diretoria e, nelas, os
associados podem eleger os novos representantes da associação.
7) Participar dos eventos e debates promovidos pela Aliança
Uma vez ao mês a Aliança Bike realiza encontros e debate sobre temas estratégicos. Os encontros
são sempre temáticos e trazem sempre uma discussão atualizada e de auxílio ao mercado de
bicicletas. Durante a pandemia os eventos estão ocorrendo no formato online.
8) Receber livros, publicações, estudos
Associados da Aliança Bike recebem, com frequência, livros recém lançados, publicações inéditas,
estudos e pesquisas (fisicamente e online).
9) Construir o Planejamento Anual da Associação
Todo ano, em Dezembro, os associados são chamados para contribuírem com o Planejamento
Anual da Aliança Bike, relativo ao ano seguinte e sempre levando em consideração a Visão 5 anos
da Associação.

