SUPERLATIVOS

Gisele Bündchen
(BRA) recebeu
US$ 30,5 mi até junho
de 2016. Além dos
contratos com
a Chanel e outras
marcas, ela tem
linhas de produtos
de beleza e lingerie.
Isso continua
a aumentar seu
rendimento, embora
tenha se aposentado
como modelo em 2015.

Jim Parsons (EUA), estrela
da série The Big Bang Theory,
da CBS (na qual ele interpreta
Sheldon Cooper), recebeu
cerca de US$ 22,5 mi,
o que faz dele o ator
de TV a ganhar
mais em um ano
pela segunda vez
consecutiva.

Estrela da F1, Lewis
Hamilton recebeu
US$ 46 mi, dos
quais US$ 42 mi
vieram de vitórias
em corridas.
Hamilton
assegurou
seu terceiro
campeonato
de F1 em 2015.

Mais conhecida por
seus papéis nas
lucrativas franquias
Jogos vorazes e X‑Men,
a atriz americana
Jennifer Lawrence
levou para casa
cerca de US$ 46 mi
em 2015–16.

CEO:
US$ 131,19 mi
Em 2015–16, John
Hammergren (EUA)
faturou US$ 131,19 mi.
Ele é o presidente, diretor
e CEO da McKesson
Corporation, empresa
especializada em
cuidados com a saúde,
tecnologia médica
e fármacos.

O grupo One Direction
(RU/IRL) ganhou cerca
de US$ 110 mi.
A maior parte
da renda veio da
On the Road Again
Tour, de 2015.
Agora a “boy
band” está
fazendo
uma pausa.

Kevin Hart (EUA) já fez mais
de cem shows ao vivo, cada
um faturando, em média,
uma renda bruta de mais de
US$ 1 mi, o que ajudou em seus
ganhos anuais de US$ 87,5 mi.

Taylor Swift (EUA) não
lança nenhum álbum
desde 2014, mas sua
tour The 1989 World Tour
rendeu US$ 250 mi e
aumentou seus ganhos
para US$ 170 mi.
Isso é mais do que
o dobro da renda
recebida por ela
em 2015.

Celebridade:
US$ 170 mi

Empatado com
o dr. Phil na
lista da Forbes de
maiores ganhos está
Cristiano Ronaldo
(PRT), o superstar do
Real Madrid. Cerca de
US$ 32 mi desse dinheiro
vieram de endossos,
especialmente da
parceria com a Nike.

Atleta:
US$ 88 mi

Garth Brooks (EUA),
sucesso da música
country, recebeu
US$ 70 mi de junho
de 2015 a junho de 2016.
Sua renda aumentou
bastante com sua
turnê, que entrou
no terceiro ano em
setembro de 2016.

Estima‑se que o ator
e ex‑lutador de luta livre
Dwayne Johnson,
o “The Rock”, (EUA) tenha
ganho US$ 64,5 mi.
No período, ele
emprestou seu talento
para os filmes San
Andreas (EUA, 2015)
e Moana (EUA, 2016),
da Disney.

Comediante:
US$ 87,5 mi

Músico:
US$ 70 mi

Quarterback do Carolina
Panthers, Cam Newton
(EUA) faturou US$ 53 mi
nos 12 meses até junho
de 2016. Diferente do
que ocorre com outras
estrelas do esporte,
a maior parte dos ganhos
de Newton (US$ 41,1 mi)
veio de seu salário e de
suas vitórias. “Apenas”
US$ 12 mi são fruto
de endossos.

Ator:
US$ 64,5 mi

A celebridade Kim
Kardashian West
(EUA) ganhou
US$ 51 mi. Grande
parte dessa renda veio
do jogo para celular Kim
Kardashian: Hollywood,
que faturou US$ 71,8
mi só em 2015.

Jogador de futebol
americano: US$ 53 mi

Shah Rukh Khan (IND)
ganhou US$ 33 mi em
2015‑16. Desde a sua
estreia em Deewana
(IND, 1992), ele já
apareceu em mais de
80 filmes e continua
a desfrutar de
papéis principais
em sucessos como
Dilwale (IND, 2015).

Com uma linha de recordes,
que inclui o de 100m e
o de 200m mais rápidos,
Usain Bolt (JAM) também
viu sua renda aumentar.
Dos US$ 32,5 mi,
aproximadamente
US$ 30 mi de seus ganhos
vieram de patrocínios.
Apenas a Puma, seu
maior patrocinador,
rendeu‑lhe mais
de US$ 10 mi.

Estrela de reality
show: US$ 51 mi

Ator de Bollywood :
US$ 33 mi

Atleta de pista:
US$ 32,5 mi

Banda :
US$ 110 mi

“Shock jock” Howard Stern (EUA)
recebeu uma renda de US$ 85 mi.
Em dezembro de 2015, Stern
anunciou ter assinado um novo
contrato de cinco anos com
a rádio Sirius XM.

Faça o download deste pôster: guinnessworldrecords.com/2018

O autor mais bem pago em
2016 foi o escritor de thrillers
criminais James Patterson
(EUA), com uma renda
estimada em US$ 95 mi,
o que faz dele a celebridade
viva que ganha mais
(masculino, atual).

Autor:
US$ 95 mi

> US$90mi

Atualmente no Cleveland
Cavaliers, LeBron
James (EUA) faturou
aproximadamente
US$ 77 mi. Cerca de
US$ 54 mi dessa renda
vieram de vários patrocínios
de grandes marcas como
Nike, Coca‑Cola
e Samsung.

Jogador de
basquete: US$ 77 mi

Apresentador de rádio:
US$ 85 mi

David Copperfield
(EUA) ganhou
aprox. US$ 64 mi
em 2015–16. A maior
parte dessa renda
veio de seu show
em Las Vegas,
Nevada, EUA,
que acontece
há anos.

O DJ Calvin Harris
(n. Adam Wiles, RU) ganhou
US$ 63 mi. Harris também
liderou a lista de DJs com
os maiores ganhos nos
últimos dois anos.

US$75–90mi

Mágico:
US$ 64 mi

DJ:
US$ 63 mi

US$60–75mi

Piloto de Fórmula 1:
US$ 46 mi

Atriz de filme:
US$ 46 mi

US$45–60mi

Modelo:
US$ 30 mi

Ator de TV:
US$ 22,5 mi

> US$20mi

O GWR apresenta as celebridades com maior rendimento anual, de 1/6/2015 a 1/6/2016, segundo
a revista Forbes. O menos rico daqui tem um rendimento anual umas 500 vezes maior que a renda
média pessoal dos EUA. Mas, no que diz respeito à fortuna total, um homem ainda lidera…

Maiores ganhos

O “rei do pop” vive — pelo
menos financeiramente.
Michael Jackson (EUA,
1958–2009) fez US$ 825 mi
e, desde 2012–13, está no
topo da lista da Forbes de
celebridades mortas que
mais ganham.

Conhecido por
seu programa
de entrevistas Dr.
Phil, da CBS, dr. Phil
McGraw ganhou
aproximadamente
US$ 88 mi no período
de 2015–16.

Personalidade da TV
(masc.): US$ 88 mi

Ellen DeGeneres
(EUA) — estrela da TV,
atriz e apresentadora
de um programa de
entrevistas desde
2003 — recebeu
aproximadamente
US$ 75 mi.

Personalidade da TV
(fem.): US$ 75 mi

Conhecido por seus
programas de culinária na
TV, como Hell’s Kitchen,
MasterChef EUA e
Ramsay’s Kitchen
Nightmares, Gordon
Ramsay (RU) recebeu
aprox. US$ 54 mi.

Chef:
US$ 54 mi

Pelo quinto ano
consecutivo,
a estrela de Modern
Family, Sofía
Vergara (COL),
é a atriz mais bem
paga da TV, com uma
renda de c. US$ 43 mi.

Atriz de TV:
US$ 43 mi

Celebridade morta:
US$ 825 mi

PESSOA MAIS RICA: US$ 86,9 BI
Ninguém tem mais dinheiro acumulado
que William H. Gates III, o Bill Gates (EUA).
Cofundador da Microsoft, Gates foi o
homem vivo mais rico entre 1995 e 2007,
depois em 2009 e agora desde 2014. Até o
dia 3/4/2017, sua fortuna era de US$ 86,9 bi.
Desde 1999, ele e sua esposa comandam a
Fundação Bill e Melinda Gates, cujo objetivo
é tirar milhões de pessoas da pobreza, com
foco na eliminação do HIV, da malária e
de outras doenças infecciosas.

