


HISTÓRIA 

Em Maio/2004, com o apoio da Única e do Ministério da 
Agricultura, foi criado um Grupo de Trabalho formado por 
exportadores e tradings de açúcar e álcool (inicialmente 
formado por Cosan, Cargill e Datagro).  
Em Janeiro/2009, para que o Grupo de Trabalho tivesse um 
caráter formal, foi criada a AEXA. 
 



AEXA 

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 . 



MISSÃO 

Promover a união das empresas exportadoras de açúcar e 
álcool, representando seus associados perante os poderes 
públicos, incluindo o Poder Judiciário, e órgãos e instituições 
nacionais e internacionais, defendendo seus direitos, 
interesses e aspirações. 
 



PRINCIPAIS AÇÕES 

MP449/08: A AEXA atuou como coadjuvante ao atingir um de seus objetivos 
através de representatividade no Congresso. Lutou pela conversão da MP 
n°449/08, e conseguiu a retroatividade na regra de compensação de créditos 
tributários: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), devidos mensalmente por estimativa. Em 27/05/09, 
a MP-449 foi convertida na lei nº11.941. 
  
MOPS: Promoveu a discussão sobre o método ICUMSA MOPS para 
determinação de cor, entre os produtores e exportadores brasileiros, e 
posteriormente para discussão na RSA e na SAL, trazendo um resultado muito 
importante para o setor, elevando o método MOPS - ICUMSA MOPS METHOD 
GS9/1/2/3-8 (2005) - para "Official" (reference).  Em consequência, o capítulo 
"Supervision" das regras do RSA e das regras da SAL foi revisado a partir de 
01/março/2011. 
 
 



PRINCIPAIS AÇÕES 

INSOLÚVEIS: No intuito de promover a defesa dos interesses do segmento, a 
AEXA formou Comitês de Insolúveis, em 10/03/2010, com Usinas, Terminais, 
Supervisoras, Tradings, e representantes do setor, com a finalidade de 
desenvolver em conjunto, um escopo de sugestões preventivas no processo de 
coleta de amostras representativas, visando proteger tecnicamente os 
exportadores brasileiros para enfrentar possíveis disputas e controvérsias 
relacionadas ao tema insolúveis inorgânicos. 
  
CERTIFICADO FITOSANITÁRIO: AEXA teve participação ativa na implementação 
da revisão da Instrução Normativa no. 29, evitando impactos para os 
exportadores brasileiros; e mantém contato constante com o MAPA e COSAVE, 
visando desburocratizar trâmites na exportação; 
 
 



PRINCIPAIS AÇÕES 

ANTAQ: A partir de conflitos entre seus associados e terminais de contêineres, 
a AEXA protocolou vários Ofícios nesta Agência, referente a casos recorrentes de 
cobranças indevidas de armazenagem feitas pelos terminais de embarque, 
diretamente aos exportadores de açúcar, fato este que não é coerente com a 
Resolução ANTAQ no. 2389, de 13/02/2012, na qual tais cobranças devem ser 
dirigidas ao causador do atraso. Estabeleceu contato com a ANTAQ São Paulo e 
Santos, colaborando ativamente para solidificar seus conhecimentos desta 
operação em detalhes e, inclusive, reuniu-se com a ANTAQ em Brasília no dia 
23/09/14. 
Também tem participado ativamente de reuniões com outras instituições que 
sofrem o mesmo impacto, inclusive com a CTLOG, no intuito de direcionar este 
assunto e entender como as demais associações lidam com este mesmo 
problema. 

 
 



PRINCIPAIS AÇÕES 

A sinergia entre AEXA, ANEA E ANEC em várias ocasiões 
potencializou as demandas mútuas, como por exemplo, nos 
assuntos relacionados às cobranças indevidas por parte dos 
terminais nas operações em contêineres, na busca por 
padronização dos certificados fitossanitários. 
 



Associados 

http://www.raizen.com/
http://www.datagro.com.br/
http://www.sucden.com.br/
http://www.glencore.com.br/
http://www.hosatrading.com.br/
http://www.altamogiana.com.br/
http://www.wilmar-international.com/
http://www.bunge.com.br/Default.aspx


Contato 

aexa@aexa.com.br 

Av. Juscelino Kubitscheck 1726 – 23º. Andar 
04543-000, São Paulo - SP 
São Paulo - SP 


