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José Augusto de Castro
(Presidente)

AEB (Associação de Comércio  
Exterior do Brasil) 

“O comércio exterior é uma das molas 
propulsoras da economia mundial. Todavia, 
a limitada abertura comercial do Brasil ainda 
não permite que sua importância seja des-
tacada sob a forma de números. A Associa-
ção de Comércio Exterior do Brasil (AEB), 
em seus 48 anos de atuação, sempre esteve 
presente nos debates do setor, bem como 
tem atuado na busca de políticas e ações 
voltadas para fortalecer o comércio exterior 
brasileiro, objetivando ampliar sua tradicional 
participação de cerca de 10% do PIB. 

Mas a AEB não tem lutado sozinha para 
atingir seus objetivos. Sempre contou com o 
apoio da imprensa e, em especial, da Revis-
ta BRAZIL EXPORT, uma referência para os 
empresários e uma parceira de todos os mo-
mentos, noticiando nosso trabalho e consti-
tuindo-se num suporte fundamental para se-
guirmos perseguindo nossos objetivos. 

 Desde 1969, a Revista BRAZIL EXPORT 
vem realizando um trabalho profícuo em prol 
do comércio exterior brasileiro. A AEB se con-
gratula com a Revista e com o seu trabalho. 
Sabemos bem que tal longevidade só é al-
cançada com competência, conteúdo e per-
severança, que são condições fundamentais 
para poder atuar neste concorrido mercado 
internacional e, assim, abrir caminhos para o 
Brasil e os seus produtos. 

 Por isso, continuamos contando com a 
credibilidade e qualidade da Revista BRAZIL 
EXPORT para divulgar temas de importância 
relativos ao comércio internacional e para 
fortalecer o comércio exterior do Brasil, com 
foco especial nas exportações”. 

Luiz Roberto Barcelos
(Presidente)

Abrafrutas (Associação Brasileira dos 
Produtores Exportadores de Frutas e 

Derivados)
“Para uma associação nova como a 

 Abrafrutas, contar com a longa e vitoriosa 
experiência (desde 1969) da Revista BRAZIL 
EXPORT foi fundamental para a divulgação 
de seus propósitos. 

A penetração e a respeitabilidade que a 
Revista BRAZIL EXPORT conquistou, seja 
em importantes órgãos da Administração Pú-
blica Federal, seja nas feiras internacionais, 
apoiando os exportadores brasileiros junto 
ao comércio internacional, foi de grande im-
portância para a promoção de nossa asso-
ciação. 

Em menos de 2 anos a Abrafrutas se tor-
nou referência na representação dos interes-
ses do setor de exportação de frutas e de-
rivados no Brasil e na Europa graças, entre 
outras ações, à parceria que fechou com a 
Revista BRAZIL EXPORT, que com muita 
competência divulgou e cobriu as participa-
ções das empresas associadas da Abrafru-
tas em feiras de grande relevância, tais como 
a Fruit Attraction de Madrid e a Fruit Logistica 
de Berlim”.
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Ming Chao Liu
(Diretor Executivo)

Organis (Conselho Brasileiro da 
Produção Orgânica e Sustentável)

“A Revista BRAZIL EXPORT tem sido um 
grande parceiro do Projeto Organics  Brasil 
nas feiras internacionais, onde a demanda 
por produtos brasileiros orgânicos e susten-
táveis vem crescendo progressivamente.  

No passado, havia apenas a Biofach 
como a feira do setor orgânico. Hoje, com o 
crescimento da produção orgânica mundial, 
temos algumas dezenas de feiras em todos 
os continentes, sendo algumas delas de 
grande tradição e importância para o agrone-
gócio brasileiro. 

Feiras como a Anuga, a Fruit Attraction, o 
Sial, a Fruit Logistica e a PMA já vêm criando 
espaços exclusivos para o setor de produ-
tos orgânicos, e o trabalho de divulgação e 
apresentação realizado pela Revista BRAZIL 
 EXPORT certamente valoriza todo o setor 
brasileiro no mercado global. 

Agradecemos o apoio ao setor orgânico e 
valorizamos muito a parceria que temos com a 
Revista. Não há dúvidas de que, juntos, iremos 
ampliar, ainda mais, a divulgação dos produ-
tos brasileiros no mercado internacional”.

Evaldo da Silva Junior
(Diretor)

Departamento de Promoção Internacional 
do Agronegócio (Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento)
“A Revista BRAZIL EXPORT é o verdadei-

ro veículo de promoção do comércio exterior 
brasileiro, pois é distribuída em Embaixadas, 
Consulados, Associações e Entidades,  ao 
redor do mundo; o que podemos constatar, 
nas missões e feiras no exterior, em que par-
ticipamos.

E não é de hoje esta inserção!!!  
Afinal de contas, já está “pelo mundo”, 

desde 1969, com profissionalismo, conte-
údo e informação confiável e de qualidade, 
para quem tem o privilégio de ter a BRAZIL 
 EXPORT em suas mãos.

Também, cabe ressaltar as excelentes 
coberturas realizadas pela Revista BRAZIL 
 EXPORT, nos eventos de promoção comer-
cial de produtos brasileiros, nas ações de 
atração de investimentos, e na participação 
de importadores e investidores estrangeiros, 
em feiras no Brasil e no exterior”.
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Arthur Pimentel
(Sócio diretor)

A&P Consultoria e Participações Ltda
“Desde 1969, a Revista BRAZIL EXPORT 

vem exercendo uma filosofia e cultura de tra-
balho, que caracterizam o verdadeiro sentido 
de parceria, fator indiscutível de eficácia e 
sucesso, que integra perspectivas, comple-
menta competências e consubstancia ações.

Nesse período, acompanhei de perto, 
tanto no governo federal quanto na iniciativa 
privada, a trajetória profissional da Revista 
como um dos principais meios de divulgação 
do Brasil no exterior.

A indiscutível qualidade das matérias, en-
trevistas, informações e opiniões tornam a lei-
tura obrigatória deste meio de comunicação 
para empresários brasileiros e estrangeiros, 
que acompanham o empenho e esforço do 
Brasil em participar do comércio internacional. 

Certamente, a contribuição que a Revista 
BRAZIL EXPORT vem exercendo em prol da 
imagem do Brasil no exterior se traduz como 
um poderoso instrumento de cultura exporta-
dora, fato comprovado por uma grande circula-
ção interna e externa para mais de 100 países. 

Particularmente, tenho a honra de ter partici-
pado com algumas matérias, no âmbito do co-
mércio exterior brasileiro, que acredito tenham 
contribuído com o crescente sucesso da marca 
BRAZIL EXPORT. Como Sócio-Administrador 
da A&P Consultoria e Participações Ltda. 
agradeço imensamente a parceria profissional 
da Revista, sempre empenhada na divulgação 
de empresas que trabalham neste importante 
segmento da economia nacional.

Reafirmo meu respeito e apoio incondicio-
nal à continuidade do brilhante trabalho da 
equipe deste meio de divulgação em prol do 
desenvolvimento do Brasil”.

Liliane Bortoluci
(Diretora)

Informa Exhibitions
“Desde 1969, a Revista BRAZIL EXPORT 

leva para o mundo informações relevantes 
das feiras de negócios e de diversos seg-
mentos da indústria, do agronegócio e de 
serviços do Brasil. Ela tem se mantido forte 
acompanhando as mudanças que vem acon-
tecendo desde essa época. São muitos anos 
de conteúdo qualificado, reportagens foca-
das em  valorizar mercados e a potencializa-
ção de contatos entre milhares de empresá-
rios nos cinco continentes.

A Informa Exhibitions é parceira da Re-
vista BRAZIL EXPORT devido a todo o históri-
co de ações e visibilidade mundial da Revis-
ta, com a promoção das feiras no calendário 
de eventos de diversos países, mostrando 
o que há de mais moderno no mercado de 
eventos de negócios. 

A publicação é referência para quem ex-
porta e expõe ou pretende expor em feiras no 
Brasil e no exterior e ajuda a ampliar as rela-
ções internacionais, aumentando a visibilida-
de e o retorno dos eventos, impulsionando a 
geração de negócios”.
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Gilberto Lima Junior
(Diretor Executivo)

Going Global Consulting
“A Revista BRAZIL EXPORT caracteriza-

-se, desde 1969, como um dos raros espaços 
de interação entre os empreendedores e ati-
vistas do comércio exterior brasileiro.

Formadores de opinião, entre os mais lúci-
dos da temática internacional, vêm contribuin-
do ao longo de todas estas décadas com opi-
niões, críticas e análises consistentes acerca 
das políticas públicas que impactam a com-
petitividade exportadora de nosso país.

As iniciativas das entidades setoriais, res-
ponsáveis pela promoção comercial no mer-
cado externo, encontram nas páginas deste 
importante periódico, a exposição necessária 
de suas participações em feiras e eventos, em 
todo o mundo, apresentando o potencial de 
nosso setor produtivo e a qualidade do made 
in Brazil para os leitores brasileiros e estrangei-
ros que assinam a Revista.

Particularmente, tenho o privilégio e a gra-
tidão de poder colaborar, há seis anos, assi-
nando uma coluna dedicada à análise global 
e aos desafios do esforço exportador brasilei-

ro em face das inúmeras mudanças globais. 
Podemos citar, como exemplo, os Acordos 
Bilaterais e Multilaterais de Comércio que im-
pactam nosso posicionamento, os aspectos 
macroeconômicos e microeconômicos que 
envolvem a Política Cambial, a Política Indus-
trial e a própria Política de Comércio Exterior 
brasileira, as Fusões e Aquisições Estrangei-
ras, bem como os saldos da Balança Comer-
cial, a Movimentação do Investimento Estran-
geiro Direto, entre outros assuntos relevantes.

Parabenizo os dirigentes, funcionários, par-
ceiros e patrocinadores que viabilizam este 
magnífico produto editorial e que novos avan-
ços, modernização e inovação permitam am-
pliar ainda mais o grande alcance das notícias 
da Revista BRAZIL EXPORT, rompendo fron-
teiras geográficas e perpetuando ao máximo 
este reconhecido sucesso, que foi conquista-
do com muito trabalho, comprometimento e 
sentimento pátrio”.

Raúl Calleja
(Diretor)

Fruit Attraction
“Como diretor da Fruit Attraction, que 

completou 10 anos de existência em 2018, 
é uma grande satisfação ter contado, duran-
te todo este tempo, com o apoio da Revista 
BRAZIL EXPORT. Este apoio tem se esten-
dido a todo o nosso setor, que vem ganhan-
do muito com esse meio de comunicação, 
que, desde 1969, tem demonstrado o seu 
profissionalismo e o seu poder de divulga-
ção, além de promover oportunidades de 
negócios. Temos os mesmos objetivos e não 
tenho dúvidas de que estreitaremos nossos 
laços cada vez mais”.
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Francisco Turra
(Presidente)

ABPA (Associação Brasileira de  
Proteína Animal)

“O comércio internacional tem sido fun-
damental para a superação deste complexo 
momento econômico pelo qual o país passa.  
As cadeias exportadoras, juntamente com o 
Governo, estão movendo grandes esforços 
para expandir a atuação internacional brasi-
leira, gerando mais divisas e empregos para 
o país.  

É neste contexto que entra a Revista 
 BRAZIL EXPORT, uma das mais atuantes 
publicações brasileiras em prol do comércio 
internacional.  Com conteúdo de excelente 
qualidade, ela cumpre o seu papel trazendo 
informações valiosas para a construção de 
estratégias.  Desde 1969, a Revista BRAZIL 
 EXPORT ajuda a fomentar o Brasil Exporta-
dor”.

Brena Bäumle
(Diretora)

Bäumle Organização de Feiras
“Em tempos de tanta instabilidade eco-

nômica e política, é muito bom poder contar 
com um veículo sério para cobrir as partici-
pações brasileiras nas feiras de negócios in-
ternacionais e para trazer informações para 
quem não pôde estar presente. 

Para empresários, exportadores e pro-
motores de feiras, tem sido bastante difícil 
manter o ânimo e acomodar a necessidade 
de exportar e de realizar a correta promoção 
comercial no exterior no seu planejamento. 
È, portanto, um alento e uma injeção de ani-
mo quando recebemos a Revista BRAZIL 
EXPORT e podemos ver que as boas feiras 
continuam trazendo oportunidades de ne-
gócios para os visitantes e expositores bra-
sileiros que seguem com a sua estratégia. 
As reportagens, depoimentos e dados esta-
tísticos sobre o mundo das feiras e eventos 
internacionais, realizados pela Revista, são 
uma fonte confiável e atualizada e possibili-
tam a aproximação dos brasileiros de países 
e destinos, que antes não haviam sido con-
siderados. 

 Em 2017, a Bäumle Organização de 
Feiras completou 25 anos e temos imenso 
orgulho em poder dizer que compartilhamos 
a nossa trajetória, nossas principais feiras e 
clientes com a Revista BRAZIL EXPORT. Sem 
dúvida, a Revista foi o principal veículo que 
acompanhou todas as fases de promoção 
comercial da maioria das empresas e asso-
ciações de classe brasileiras no exterior.

Desejamos muito sucesso à Revista 
 BRAZIL EXPORT e que ela continue marcan-
do presença em nossas feiras”.
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Abdala Jamil Abdala
(Presidente)

Francal Feiras
 “Num momento econômico em que o 

mercado externo se apresenta como o prin-
cipal canal de recuperação dos negócios 
para diferentes setores da economia brasilei-
ra, uma publicação como a Revista BRAZIL 
 EXPORT assume relevância ainda maior. 

A competência de sua equipe, aliada ao 
conteúdo informativo aprofundado e bem-
-apurado, se converte em leitura obrigatória 
para aqueles que já atuam no cenário inter-
nacional e também para quem está dando os 
primeiros passos nessa direção. 

Para a Francal, é motivo de grande orgu-
lho os muitos anos de parceria – e, por que 
não dizer – de amizade que mantemos com a 
Revista BRAZIL EXPORT. Temos a certeza de 
que sua trajetória que, assim como a nossa, 
que completou cinco décadas se manterá fir-
me por muitos e muitos anos”.

Alexandre Duarte
(Diretor)

Fermac Cargo
“Presente no mercado aduaneiro des-

de 1981, a Fermac Cargo é uma empresa 
100% brasileira, que ocupa a liderança entre 
as agências de carga no Brasil.

 Uma das principais razões para diversifi-
car o nosso mercado está na presença nas 
principais feiras internacionais. Nesses even-
tos, contamos sempre com a divulgação 
realizada pela Revista BRAZIL EXPORT. A 
nossa mensagem publicitária nessa revista 
consegue atingir o nosso público alvo, o que 
nos dá sempre um ótimo retorno comercial. 

Por essa razão, estamos sempre presen-
tes na Revista BRAZIL EXPORT com artigos, 
entrevistas e anúncios, pois confiamos no 
alto nível desta divulgação.”
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Heitor Klein
(Presidente executivo)

Abicalçados (Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados)

“A Abicalçados promove, com o apoio 
da Apex-Brasil, um consistente projeto de in-
serção de marcas brasileiras de calçados no 
mercado internacional e conta, neste propó-
sito, com o respaldo de veículos de comu-
nicação com penetração nos mercados-foco 
das atividades de promoção. 

Neste contexto se insere a Revista  BRAZIL 
EXPORT, que desenvolve uma já consolida-
da ação de promoção do Brasil e de seus 
produtos no mercado internacional. Desde 
1969, ela vem cumprindo, com sucesso, este 
importante papel de apoio ao setor exporta-
dor brasileiro”.

As Feiras de 
negócios nacionais 

e internacionais 
são grandes, mas 
todas cabem na 
Revista BRAZIL 

EXPORT.

Iramaia Kotschedoff
(Diretora)

Iramaia GmbH
 “A Revista BRAZIL EXPORT é, sem dúvi-

da alguma, um termômetro para quem traba-
lha com o mercado exterior. Ela está sempre 
atenta à evolução constante que este merca-
do apresenta. 

Desde 1969, ano de fundação da Revis-
ta, não foram poucas as fases de oscilação 
econômica e política que o país atravessou. 
Mesmo assim, a Revista BRAZIL EXPORT en-
frentou todos os desafios e jamais deixou de 
participar nas feiras internacionais apoiando 
o exportador brasileiro. 

Sempre me lembro das palavras do 
 Cláudio Pinheiro, presidente da Revista, 
ressaltando que é na crise que precisamos 
trabalhar mais e bem focado, para não per-
dermos o equilíbrio nem a nossa capacidade 
para superar todas as dificuldades que se 
apresentam. 

O que mais gosto na Revista BRAZIL 
 EXPORT é a sinceridade com que ela trata 
qualquer assunto, sempre com conhecimen-
to de causa sem se deixar influenciar por 
tendências políticas. A Revista é pró-Brasil 
e independente. Ela nunca negou qualquer 
ajuda aos seus leitores e clientes, para que 
tivessem êxito nas exportações. 

Foi a primeira Revista a divulgar e estimu-
lar o crescimento do agronegócio brasileiro, 
já projetando a força desse setor. De fato, 
hoje, o agronegócio é o setor mais dinâmico 
do país, razão pela qual o Brasil é conhecido 
como o celeiro do mundo”. 
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Cláudio Pinheiro
(Presidente)

Revista BRAZIL EXPORT

“Eu mesmo me espanto quando olho 
para trás e vejo todo o caminho que a Re-
vista BRAZIL EXPORT percorreu desde 
1969. Foi um caminho difícil, mas que nos 
trouxe aprendizado e experiência, o que, 
hoje, são o grande diferencial da nossa re-
vista.

 É importante salientar que a Revista 
BRAZIL EXPORT é da iniciativa privada e 
politicamente neutra. Ela jamais contou 
com subsídios, benesses públicas ou aju-
das políticas. Os recursos da Revista vêm 
apenas das participações publicitárias e 
das assinaturas, o que torna a sua longe-
vidade um fato ainda mais marcante. Ne-
nhuma revista no Brasil, especializada em 
comércio exterior, com distribuição nacio-
nal e internacional, conseguiu sobreviver 
por tanto tempo. Nossa divulgação ampla 
e de qualidade, sempre dando o retorno 
esperado pelos nossos anunciantes, ope-
rou este quase milagre. 

A nossa especialização em feiras de ne-
gócios nos torna ainda mais fortes. Desde 
a sua criação, a Revista BRAZIL EXPORT 
circula nas principais feiras nacionais e in-
ternacionais sempre distribuída como cor-
tesia, o que amplia o seu poder de divul-
gação. Conhecemos como ninguém esses 
eventos e, por isso, sempre conseguimos 
atingir o público-alvo desejado pelo nosso 
anunciante.

Sempre acreditamos no empresário do 
Brasil, em sua capacidade empreendedo-
ra e, principalmente, em seu poder de su-
perar as adversidades, que não têm sido 
poucas. 

Tivemos muitas dificuldades nestes úl-
timos  anos. Nossa sobrevivência muitas 
vezes foi ameaçada. Carregamos muitas 
alegrias e algumas decepções. Preferi-
mos falar das alegrias, principalmente 
a de ter contribuído para a evolução das 
exportações brasileiras, que tiveram um 
crescimento, em volume e receita cam-
bial, gigantesco neste período. Estamos 
conscientes de que as nossas vendas ex-
ternas ainda têm muito a evoluir e crescer 
para tornar-se compatível com a grandeza 
da economia do Brasil. Essa será a nossa 
atividade-fim para os próximos anos, ou 
seja, tornar os produtos e serviços brasilei-
ros mais conhecidos e mais desejados no 
mercado internacional.

Podem estar certos, portanto, de que 
o nosso empenho em favor do comércio 
externo do Brasil, nossas divulgações e 
participações nas principais feiras nacio-
nais e internacionais, nossas informações 
e opiniões levadas aos empresários de 
todo o mundo e a divulgação das empre-
sas brasileiras no exterior irão prosseguir 
com a mesma tenacidade, simplicidade e 
objetividade demonstradas até hoje”.
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Distribuição da Revista BRAZIL EXPORT  
em parceria com a Feira ANUGA

Distribuição da Revista BRAZIL EXPORT em  
parceria com a Feira FRUIT ATTRACTION
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Distribuição da Revista BRAZIL EXPORT  
em parceria com a Feira BIOFACH / VIVANESS

Distribuição da Revista BRAZIL EXPORT  
em parceria com a Feira FRUIT LOGISTICA



Revista BRAZIL EXPORT atua 
em favor do desenvolvimento 
do comércio externo do Brasil 

desde setembro de 1969. Isso mes-
mo, 1969! Desde, então, o cresci-
mento das exportações brasileiras, 
tanto em receita quanto em volu-
me, têm sido marcantes. Tal fato é 
gratificante para nós, pois estamos 
certos de que demos a nossa con-
tribuição nesse sentido. Sabemos, 
entretanto, que o Brasil ainda tem 
muito que aumentar o valor das 
suas vendas externas para torná-las 
compatíveis com uma das maiores 
economias do mundo. Temos, por-
tanto, muito trabalho a fazer.

Nossa longevidade é inédita no 
país para uma revista privada e es-
pecializada em comércio exterior. É 
exatamente por sermos da inicia-
tiva privada que lutamos tanto por 
nossa sobrevivência numa área tão 
competitiva. Muitas revistas simi-
lares, algumas até financiadas por 
órgãos públicos, não conseguiram 
superar as diversas fases adver-
sas e as turbulências da economia 
brasileira, ocorridas durante esse 
mencionado período, e tiveram que 
encerrar suas atividades.

Durante todo este tempo, sem-
pre estivemos ao lado dos expor-
tadores, das entidades de classe, 
dos organizadores de feiras e dos 
prestadores de serviços, além de 
dedicarmos uma atenção especial 
às micro, pequenas e médias em-
presas, incentivando-as a participar 
do mercado internacional. Fazemos 
isso, através da divulgação dos 
produtos brasileiros no mercado 

externo e fornecendo às empresas 
nacionais informações e subsídios 
necessários a esse fim.

A promoção e participação nas 
maiores e mais importantes feiras 
de negócios no Brasil e no exterior, 
sempre foram a especialidade da 
Revista  BRAZIL EXPORT. Consi-
deramos as feiras como grandes 
vitrines, ou melhor, como um dos 
principais instrumentos responsá-
veis pelo sucesso de uma empresa 
no mercado globalizado. Estamos 
certos de que a divulgação dos 
produtos e os negócios propor-
cionados pelas feiras de negócios 
continuarão a desempenhar um 
papel fundamental no crescimento 
do Brasil e de todo o mundo, nos 
próximos anos.

É gratificante vermos, hoje, a 
conscientização do empresário 
brasileiro em relação aos benefí-
cios que as exportações trazem 
para a sua empresa. A chamada 
“Cultura de Exportação” já é parte 
integrante das empresas do país. 
Essa nova mentalidade do empre-
sário brasileiro, em conjunto com 
a longa experiência acumulada da 
Revista BRAZIL EXPORT, torna-se 
um instrumento poderoso para que 
qualquer empresa tenha uma parti-
cipação bem sucedida no mercado 
internacional.

DUAS REVISTAS NUMA SÓ
A Revista BRAZIL EXPORT 

é uma publicação bilíngue (por-
tuguês e inglês), que reflete uma 
longa experiência (desde 1969) 
atuando em favor das empresas 

Comércio Externo: Fator de Desenvolvimento
e dos exportadores brasileiros. O 
grande diferencial da Revista é o 
seu trabalho experiente e objetivo 
de divulgação no âmbito nacional 
e internacional. Em outras palavras, 
a Revista  BRAZIL EXPORT con-
segue destacar, com sucesso, um 
produto ou uma empresa nesses 
dois mercados, ou seja, são duas 
revistas numa só. 

Ela possui uma linha editorial 
preocupada em apresentar oportu-
nidades de negócios, reportagens 
focalizando novos e tradicionais 
mercados, relatos sobre empresas 
brasileiras, entrevistas com empre-
sários brasileiros e estrangeiros, se-
ções de serviços, turismo, etc.

Além da distribuição aos seus 
assinantes, no Brasil e no exterior, 
a empresários estratégicos, a au-
toridades, a entidades de classe, a 
organizadores de feiras, a Revista 
BRAZIL EXPORT também circula 
– com uma tiragem adicional – nas 
mais significativas feiras nacionais 
e internacionais, permitindo, assim, 
atingir um público alvo específico e 
qualitativo.

Com uma distribuição de 41.300 
exemplares, sendo 19.900 para 
o Brasil e 21.400 para o exterior – 
isso sem considerar a tiragem es-
pecial de feiras – a Revista BRAZIL 
 EXPORT é o veículo de comunica-
ção de sua empresa no meio em-
presarial nacional e internacional. 

Transmita a mensagem de 
sua empresa na Revista BRAZIL 
EXPORT que bons negócios o 
aguardam.
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Visite nosso site: www.brazilexportmagazine.com.br

Demais Países - 18,4%

Austrália e Nova Zelândia - 2,1%

Países Árabes - 5,1%
Itália - 3,7%

Estados Unidos e Canadá - 16,4%
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Países Africanos - 5,7%Argentina - 4,9%

Grã-Bretanha - 5,4%

Chile - 4,6%

Uruguai - 2,9%

França - 4,7%

Holanda - 3,3%

Outros Países 

Latino-Americanos - 3,7%

Circulação da Revista - Distribuição no Exterior


