
Indiana Jones fatura US$ 311 milhões no mundo todo 
 
"Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" arrecadou US$ 311,1 milhões ao redor do 
mundo, graças aos fãs nostálgicos que levaram seus filhos para assistir às últimas aventuras 
de Harrison Ford, disse a distribuidora Paramount Pictures.  
 
O lucro gerado pelo longa-metragem foi de US$ 151,1 milhões só nos Estados Unidos e no 
Canadá a segunda maior estréia no feriado do Memorial Day de todos os tempos e de US$ 160 
milhões em 61 outros países, segundo informações do estúdio.  
 
No embalo de Cannes  
 
Entre as principais bilheterias internacionais figuram a Grã-Bretanha, com US$ 24 milhões, e a 
França, com US$ 14 milhões. A venda de ingressos no mercado francês contou com uma 
ajudinha extra: o filme foi impulsionado pela estréia no festival de Cannes, dias atrás.  
 
O bom desempenho na bilheteria foi atingido em grande parte devido ao público cuja idade 
oscila entre 30 e 40 anos, segundo os responsáveis pelo filme. "Esse espectador estava 
animado para ver o filme e levar seus filhos junto", disse Rob Moore, presidente do setor de 
marketing, distribuição e operações da Paramount.  
 
Recordes  
 
O resultado financeiro obtido por Indiana Jones representa um recorde tanto para a Viacom 
Inc quanto para o diretor do filme, Steven Spielberg. Para ambos, o último grande feito foi 
"Guerra dos Mundos", cuja estréia arrecadou US$ 202 milhões, em um número parecido de 
mercados, durante o feriado de 4 de julho de 2005. Os preços mais altos dos ingressos e a 
queda do dólar, que beneficia exportadores como os estúdios de Hollywood, ajudaram a 
bilheteria inicial do novo filme.  
 
Na América do Norte, onde a Paramount diz que dois terços do público têm mais de 25 anos, a 
arrecadação de US$ 151,1 milhões só fica atrás de "Piratas do Caribe no Fim do Mundo", que 
arrecadou US$ 153 milhões, em outro Memorial Day.  
 
O quarto Indiana Jones custou US$ 185 milhões e chega às telas 19 anos depois do filme 
anterior da série. Embora as críticas variem entre elogios e reações negativas, os fãs 
desanimam e lotam os cinemas de todo o mundo.  
 
Harrison Ford, 65, continua como protagonista, na pele de um arqueólogo. A atriz Cate 
Blanchett faz o papel de Shia LaBeouf. George Lucas, que criou a série em 1981, com "Os 
Caçadores da Arca Perdida", é produtor-executivo do novo filme da série Indiana Jones.  
 

 
Leia mais: 
 
Filme desenterra ouro nas bilheterias nos EUA 
 
Cercado de propaganda maciça, "Indiana Jones e a Caveira de Cristal" vendeu impressionantes 
US$ 56 milhões em ingressos em seus dois primeiros dias em cartaz na América do Norte, 
segundo dados de sua distribuidora no sábado, mas deve ter dificuldade em quebrar recordes 
durante o feriado prolongado do Memorial Day nos EUA.  
 
Quarto filme da série "Indiana Jones" a chegar às telas em 19 anos, "A Caveira de Cristal" 
arrecadou estimados US$ 31 milhões na sexta-feira, segundo a Paramount Pictures.  
 
O filme estreou um dia antes com vendas de US$ 25 milhões - a quarta maior estréia de 
quinta-feira na história do cinema norte-americano, que, por registrar vendas mornas até 
agora este ano, está ansiosa por ver números desse tipo como sinais de uma recuperação.  
 



Reunindo Harrison Ford no papel-título, o diretor Steven Spielberg e o produtor executivo 
George Lucas, "Caveira de Cristal" estreou também em 61 outros países, na esteira de sua 
estréia mundial glamourosa no Festival de Cinema de Cannes no recentemente.  
 
Piratas  
 
As comparações com o filme que detém o recorde do feriadão do Memorial Day "Piratas do 
Caribe No Fim do Mundo", do ano passado são um pouco difíceis. O terceiro filme da franquia 
"Piratas" também estreou numa quinta-feira mas à noite, enquanto "Indiana Jones" esteve em 
cartaz o dia inteiro. Além disso, os preços dos ingressos subiram desde o ano passado.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C9. 


