SUPERLATIVOS

A unidade do B-2 Spirit,
dos EUA, custou mais
de US$ 1,3 bilhão.
Bombardeiro
multitarefas de
longo alcance,
o B-2 tem coberturas
especiais e um desenho
de asa que o faz quase
invisível aos radares.

Aeronave:
US$ 1,3 bilhão

Finalizada em 2010,
com custo estimado
em US$ 2 bilhões,
a Antilia é um arranha
‑céu particular de
27 andares, lar do
empresário indiano
Mukesh Ambani,
localizada em Mumbai,
Índia. Sua estrutura
tem uma área útil
de 37.000m2, três
helipontos, um spa
e um teatro.

Casa construída:
US$ 2 bilhões

Esculpida pelo suíço Alberto
Giacometti, L’homme au
doigt (“Homem que aponta”,
1947) foi vendida em leilão,
no dia 11/5/2015, por
US$ 141.285.000. A estátua
de 1,8m, de bronze, é uma
figura alta e magra – no
estilo Giacometti – com um
braço estendido.

Escultura (leilão):
US$ 141,28
milhões

Faça o download deste pôster: guinnessworldrecords.com/2018

> US$ 500 mi

O Manchester United (RU)
contratou o meio-campista
francês Paul Pogba, do
Juventus (ITA), por
US$ 116,4 milhões,
em 9/8/2016. Pogba
havia jogado no
United quando jovem, antes
de ir para os gigantes de
Turin, em 2012.

Jogador de futebol:
US$ 116,4 milhões

US$ 100 mi – US$ 500 mi

Uma Ferrari 250 GTO Berlinetta, de 1962,
foi vendida por US$ 38.115.000, incluindo
o prêmio do comprador, em 14/9/2014,
no leilão da Bonhams Quail Lodge, em
Carmel, Califórnia, EUA. Oito dos dez
carros leiloados mais caros são Ferraris.

Um leilão de caridade vendeu uma Fender
Stratocaster, autografada por várias
lendas da música, por US$ 2,7 milhões,
no dia 17/11/2005. Entre as lendas estão
Eric Clapton, Keith Richards e Brian May
(todos do RU).

Previsto para começar a operar
em 2017, o USS Gerald R. Ford
custou c. US$ 13 bilhões. De suas
duas pistas, o porta‑aviões pode
lançar até 220 ataques aéreos por
dia. Com 500 tripulantes a menos
que um porta‑aviões classe
Nimitz, economizará
US$ 4 bilhões
durante sua vida.

Navio de guerra:
US$ 13 bilhões

Em dezembro de 2015,
a Designer Carbon
Materials (RU) vendeu
200 microgramas de
fulerenos endoédricos
baseados em átomos
de nitrogênio, por
US$ 32.611, em
Oxford, RU. Por este
preço, cada grama
custaria US$ 163 mi. A
substância pode ser usada
em minirrelógios atômicos.

Substância:
US$ 163 milhões

Em 2004, Vanisha Mittal e
Amit Bhatia se casaram em um
evento de seis dias, realizado
em Versalhes, França, a um
custo de US$ 55 milhões,
pagos por Lakshmi, o pai
bilionário de Vanisha.
Os shows da festa
incluíram Shah Rukh
Khan e Kylie Minogue.

Casamento:
US$ 55 milhões

Em 1984, o dique da hidroelétrica
de Itaipu, no rio Paraná, entre o Brasil
e o Paraguai, custou US$ 27 bilhões.
Com quatro diques juntos, seu
comprimento total é de 7.235m.
A hidroelétrica gerou 103,1 terawatts
‑hora de energia em 2016.

Objeto feito pelo homem na
Terra: US$ 27 bilhões

Acredita-se que, em fevereiro
de 2015, o Nafea Faa Ipoipo, de
Paul Gauguin (FRA), tenha
alcançado US$ 300 milhões
em uma venda particular.

Pintura (venda particular):
US$ 300 milhões

A construção inicial da
Estação Espacial Internacional
aconteceu entre 1998 e 2011,
com um custo final estimado
em US$ 150 bilhões.

Objeto criado pelo homem:
US$ 150 bilhões

O Pink Star, diamante oval de
59,6 quilates, foi vendido por
US$ 71,2 milhões no leilão da
Sotheby’s, em Hong Kong, no dia
4/4/2017. Encontrado em
uma mina na África,
em 1999, é o maior
diamante polido
de sua classe
a ser leiloado.

Joia (leilão)
US$ 71,2 milhões

No dia 18/5/2013, o criador
de pombos Leo Heremans (BEL)
vendeu Bolt, seu pombo de corrida,
por US$ 398.493, em um leilão.
Acredita-se que o pássaro,
batizado com o nome do
corredor Usain Bolt, tenha
sido usado para reprodução.

Pombo (leilão):
US$ 398.493

Uma nota em Post-it com a obra em
pastel e carvão After Rembrandt, de
R. B. Kitaj (EUA), foi vendida por US$ 940,
em leilões entre 13 e 20/12/2000. É um
item de uma série produzida por artistas
para o aniversário de 20 anos do Post-it.

Nota em Post-it (leilão):
US$ 940

Avatar (EUA, 2009) teve um
orçamento de produção estimado
em US$ 425 milhões, segundo o
The Numbers. Durante a produção do
épico sci-fi, o diretor James Cameron
(CAN) foi o pioneiro do revolucionário
“sistema de câmera de realidade”.
O dinheiro provou ser um ótimo
investimento: até 5/4/2017,
Avatar alcançou o maior
lucro de bilheteria, com
colossais US$ 2,78 bilhões
no mundo todo.

Filme:
US$ 425 milhões

Em 12/11/2013, a obra Balloon
Dog (Laranja), de Jeff Koons
(EUA, n. 21/1/1955), foi vendida
por US$ 58,4 milhões, na cidade
de Nova York, EUA.
A escultura de 3,6m,
de aço inoxidável,
foi comprada
anonimamente.

Obra de um artista vivo (leilão)
US$ 58,4 milhões

Um investidor
americano pagou
US$ 300 mil no
macacão branco
desenhado por Bill
Belew e encomendado
por Elvis Presley (EUA)
em 1973. A venda foi
realizada em 2008, por
meio do site de leilão
online gottahaveit.com.

Cap, o border collie de Padraig Doherty (IRL),
foi comprado com 16 meses de idade, por
US$ 21.392, em um leilão no dia 13/5/2016,
em Skipton, Yorkshire do Norte, RU.
Os cães de fazenda treinados para pastorear
costumam ser vendidos por US$ 2.890.

No dia 3/12/2012,
um bloco de LEGO ©
de 14 quilates foi
vendido pelo site Brick
Envy (EUA), a um
comprador anônimo,
por US$ 12.500.
O bloco de 25,6g foi
um presente dado aos
antigos funcionários
da LEGO © de
1979 a 1981.

Carro (leilão):
US$ 38,1 milhões

Roupa de pop-star
(leilão): US$ 300 mil

No dia 25/9/2001, uma barra de chocolate
de 100 anos, da Cadbury’s, foi comprada em um
leilão por US$ 687. Levada na primeira expedição
do capitão Robert Scott à Antártica, de 1901
a 1904, a barra permaneceu embrulhada em
uma lata de cigarros.

Até 29/10/2014, o “Quintessential
Grilled Cheese” era vendido por
US$ 214, na Serendipity 3, na cidade
de Nova York, EUA. Ele é servido
em um pão francês de champanhe
Pullman, com manteiga
de trufas brancas, o queijo
ultrarraro Caciocavallo
Podolico, acompanhado
por um molho de bisque
de lagosta e tomate.

Cão pastor (leilão):
US$ 21.392

Guitarra (leilão):
US$ 2,7 milhões

US$ 500 mil – US$ 100 mi

Disponível no cardápio da Juicys
Outlaw Grill, em Corvallis, Oregon,
EUA, um hambúrguer de 352,44kg
era vendido por US$ 5 mil até
o dia 2/7/2011.

Hambúrguer:
US$ 5 mil

Barra de chocolate (leilão):
US$ 687

Sanduíche:
US$ 214

Bloco de LEGO©:
US$ 12.500

Segundo o relatório da UBS Prices & Earnings
de 2015, uma corrida de táxi de 5km na capital
norueguesa de Oslo custa, em média, US$ 32,10.
A mesma corrida em Nova Délhi, Índia, custaria
apenas US$ 1,54.

De acordo com a Pesquisa de Custo de Vida
anual da consultoria Mercer, o preço médio do
ingresso de cinema
em Londres, RU, em
2016, era US$ 17,91.

US$ 1 mil – US$ 500 mil

Corrida de táxi:
US$ 32,10

Ingresso de cinema:
US$ 17,91

US$ 0 – US$ 1 mil

O dinheiro pode não comprar felicidade, mas certamente compra muitas outras coisas. De diamantes
polidos a obras de arte, de produções arquitetônicas a sanduíches de queijo, aqui estão alguns
dos objetos mais caros da Terra… e além.

Mais caros

