
SEMINÁRIO DE COMÉRCIO
EXTERIOR NO PEC NORDESTE

06 e 07
de julho

Centro de Eventos
do Ceará,

Pavilhão Leste,
Auditório 10 - Mezanino II

Fortaleza/CE

Junto ao PEC Nordeste, a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) convida para o Seminário da Rede 

Agropecuária de Comércio Exterior (InterAgro) no Ceará.

Inscrições:
http://www.cnabrasil.org.br/Inscricao-interagro

Apoio:

Realização:

Solenidade de Abertura - PEC Nordeste

Almoço livre

Painel I: Por que exportar?
Introdução sobre as vantagens da exportação de produtos em geral e das cadeias selecionadas em específico. Tem o 
objetivo de familiarizar os participantes no sistema PEIEX e na importância do comércio exterior.

• Apex-Brasil.

Painel II: Etapas da exportação: a Trilha da Internacionalização
O Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE) tem o objetivo de ampliar o número de empresas que operam no 
comércio exterior, e é desenvolvido de acordo com uma Trilha da Internacionalização – o caminho para uma empresa 
exportar.

• Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

Intervalo

Painel III: Procedimentos e requisitos de comércio exterior
Contextualização dos procedimentos de comércio exterior e destaque para os principais temas ligados às cadeias 
selecionadas.

• Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

Painel IV: Requerimentos Não-Tarifários para a Exportação
Apresentação de requerimentos Sanitários e Fitossanitários de exportação, bem como de questões de Propriedade 
Intelectual.

• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

07 DE JULHO

Painel V: Mercados potenciais e inteligência comercial
Apresentação de metodologias e instrumentos de análise de inteligência comercial. Demonstração de oportunidades 
para as cadeias selecionadas.

• Apex-Brasil.

Painel VI: Processos aduaneiros especiais e alteração de tarifas
A redução de custos é necessária para ganhar competitividade nos mercados interno e externo. Por meio de processos 
e políticas como drawback e ex-tarifário, é possível que o produtor brasileiro reduza impostos de insumos e de seu 
produto final, facilitando a exportação.

• Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

Intervalo

Painel VII: Negociações Internacionais
Esse painel tratará das negociações agrícolas na Organização Mundial do Comércio (OMC) e das negociações de 
acordos comerciais e seus impactos para a agropecuária brasileira.

• Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Intervalo

Painel VIII: Ferramentas de promoção comercial
Apresentação de mecanismos de promoção comercial da Apex-Brasil, com foco nas cadeias selecionadas.

• Apex-Brasil

Painel IX: Como financiar suas exportações
Apresentação de mecanismos de financiamento para as cadeias selecionadas.

• Consultoria Barral M. Jorge.

Intervalo

Case de empresas exportadoras

06 DE JULHO
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