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Gestão profissionalizada, ingressos a 15 dólares e transmissões para o cinema ? esse é o 
enredo que está salvando as contas do Metropolitan. 

O personagem Don Giovanni, protagonista que dá nome a uma das mais célebres óperas de 
Mozart, passa anos a fio como o maioral, absoluto em sua glória pessoal, sem se preocupar 
com os rivais. Até que a decadência o alcança e ele encontra seu triste fim. Poderia ser o 
mesmo destino do Metropolitan Opera, o centenário templo da música lírica de Nova York. 

O teatro, também conhecido como Met, reinou absoluto durante décadas, com filas de espera 
que duravam meses para um de seus 4 000 lugares, mesmo com ingressos custando 500 
dólares, preço alto até para os padrões americanos. “Mas o tempo passou e a casa não se 
renovou, tampouco seu público”, afirma o jornalista inglês Norman Lebrecht, colunista do 
London Evening Standart e um dos mais respeitados críticos do mercado erudito. Entre 2002 e 
2006, a história do Met ganhou contornos de tragédia, com o teatro acumulando prejuízo de 
18 milhões de dólares. Nesse período, somente 10% dos espetáculos tiveram ingressos 
esgotados. O melancólico último ato do Met parecia uma questão de tempo.  

Para salvar o negócio, a prefeitura de Nova York, dona do teatro, profissionalizou a gestão, 
entregando-a nas mãos de Peter Gelb, ex-diretor da área de música erudita da gravadora 
Sony. Gelb assumiu o cargo de diretor-geral da casa em 2006 e foi responsável por um enredo 
de inovações que estão tirando o Metropolitan do buraco.  

Além de dobrar o número de produções, Gelb aumentou o número de ingressos com desconto, 
criando lugares para assistir à ópera de pé. (A entrada custa, em média, 15 dólares, mas não 
é muito recomendável para espetáculos como O Anel dos Nibelungos, de Wagner, cujas 
montagens chegam a ter 18 horas de duração.)  

Nos últimos tempos, algumas das apresentações do Met passaram também a ser transmitidas 
em telões espalhados por Nova York, inclusive no concorrido cruzamento da Times Square, 
como forma de atrair um novo público para os espetáculos. Depois da implantação do conjunto 
de medidas, as contas saíram do vermelho. Em 2007, o Met alcançou uma receita de 252 
milhões de dólares, a melhor de sua história recente. 
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