FAQ'S

1) O que significa AEXA ?
Significa ASSOCIAÇÃO DE EXPORTADORES DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. É uma associação
sem fins lucrativos que tem como objetivo principal a representação formal dos interesses dos
exportadores e comercializadores de açúcar e álcool do Brasil, visando a desburocratização e
a agilização das operações de comércio exterior.
2) Quando ela foi fundada?
Ela foi fundada oficialmente em Janeiro de 2009, em uma reunião com representantes das
empresas Cargill, Coimex, Cosan, Datagro, ED & F Man, Fluxo e Sucden. Esta associação já
funcionava sem caráter formal desde Maio de 2004, como um grupo de trabalho denominado
GT do Açúcar e Álcool.
3) Qual o motivo para a formalização?
Para ganhar representatividade perante aos órgãos públicos e privados nas discussões de
interesse comum dos exportadores de açúcar e álcool.
4) Quem são os associados?
São produtores, exportadores e comercializadores de açúcar e álcool do Brasil.
5) Já existe algum resultado que pode ser atribuído a AEXA?
Sim, principalmente na flexibilização do SISCOMEX , onde obteve grandes melhorias nos
processos de emissão do Registro de Venda (RV) e Registro de Exportação (RE).
Recentemente, a AEXA formalizou comunicação a Subcomissão do Senado Federal
manifestando a necessidade da aprovação da conversão da MP 449 em lei. A aprovação
ocorreu em Maio/09 e beneficia o exportador brasileiro em compensações de créditos
tributários. Podemos afirmar que houve uma participação do AEXA neste processo.
6) Quais são os próximos passos?
Estão em pauta o acompanhamento da implementação do SISCARGA e busca de seu
aprimoramento; a eliminação das taxas cobradas nas emissões de conhecimento de
embarque; buscar a inclusão de frete na isenção tributária relacionada à atividade exportadora;
e estudo da possibilidade de adotar o sistema MOPS para análises de qualidade do açúcar.
7) Como se associar à AEXA?
Contactar os representantes da AEXA através do e-mail aexa@aexa.com.br
8) Porque a contribuição das associadas é importante?
Como a AEXA é uma entidade sem fins lucrativos, todo recurso proveniente das contribuições
das Associadas é direcionado aos próprios programas que visam alcançar a realização de suas
metas. Desta forma, pode-se ressaltar que a contribuição de cada associada é um investimento
importante que será convertido em resultados ou melhorias para sua própria empresa no
futuro.
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