
CENA 2- VENDA DE UM APARTAMENTO CLASSE MÉDIA. 

LUIZA E ARTUR entram em cena praticamente juntos.  

LUIZA: 

Bom dia. Você é o Lindolfo, o corretor?  

 

ARTUR: 

Não. Eu sou o Artur, o possível comprador.  

 

LUIZA: 

Ué... Eu também vim ver o imóvel para comprar.  

 

ARTUR: 

Qual o seu nome?  

 

LUIZA: 

Me desculpa. Me chamo Luiza. Você também marcou com o Lindolfo, o corretor de imóveis às 

9 e meia? 

 

ARTUR: 

Exatamente... Às 9 e meia. 

 

LUIZA: 

Ele marcou este horário comigo também. Deve ter se enganado. A gente vive neste mundo em 

que a pessoas fazem mil coisas ao mesmo tempo. 

 

Lindolfo chega esbaforido. Ele aperta a mão de Luiza, balançando muito, e depois a de Artur 

com a mesma intensidade.  

 

LINDOLFO: 

Me desculpem, meus queridos. O trânsito da Raposo estava infernal.  

 

Rapidamente Lindolfo entrega dois cartões de visita, um para Luiza e outro para Artur.  

 

LINDOLFO: 

Prazer, eu sou o Lindolfo da Imobiliária “Cantinho Feliz” e vou mostrar para vocês o imóvel 

mais disputado da região.  

 

Lindolfo pega chaves que estão no seu bolso e abre o imóvel, fazendo em seguida um gesto 

para Luiza e Artur entrarem.  

 

LUIZA: 

Escuta, deve haver um engano. O senhor marcou comigo no mesmo horário que ele?  

 

ARTUR: 

Luiza, fique à vontade se quiser ver o imóvel primeiro. Não estou com pressa.  

 



LINDOLFO: 

Não há engano nenhum. Eu agendei o mesmo horário com vocês dois.  

 

LUIZA: 

Como assim? O senhor não vai conseguir me atender direito. E nem atender o senhor Artur.  

 

LINDOLFO: 

Que bom que vocês já se apresentaram.  

 

ARTUR: 

Bom para quem, “Seu Lindolfo”?  

 

LUIZA: 

Acho que ele vai sugerir um leilão: quem dá mais, leva o apartamento.  

 

LINDOLFO: 

Não é palhaçada não. (em inglês) Time is Money, então agora temos uma nova forma de 

mostrar os imóveis. É muito mais produtivo e até mesmo humanitário. Com a vida corrida de 

hoje em dia as pessoas só fazem amigos virtualmente, e vejam só... Vocês já estão até criando 

laços! 

 

LUIZA: 

Laços? Eu não vim aqui fazer amigos. Eu vim comprar um imóvel.  

 

ARTUR: 

Achei a Luiza muito agradável, mas o meu objetivo aqui também é comprar um imóvel.  

 

LINDOLFO: 

Vocês deviam estar aproveitando melhor este tempo que o destino deu a vocês.  

 

Luiza coloca as mãos no rosto. Artur bufa.  

 

LINDOLFO: 

Além disso, estamos perdendo tempo.  

 

Lindolfo olha para o relógio.  

 

LINDOLFO: 

Preciso mostrar logo o imóvel para vocês. (falando em inglês). Time is Money. 

 

ARTUR: 

O senhor é o pior corretor de imóveis que eu vi na vida. 

 

LINDOLFO: 

Sinto lhe informar, mas sou o melhor da região. Vendo 20 imóveis por dia e ainda promovo 

encontros com a minha técnica de vendas em duplas. Inclusive entre casais.  

 



LUIZA: 

Pra mim chega! 

 

Luiza sai do apartamento. Artur a segue. Eles conversam. Não se ouve, mas Artur fala alguma 

coisa para Luiza que dá um sorriso tímido.  

 

LINDOLFO: 

(falando sozinho) 

Pesquisei os perfis de vocês nas redes sociais e vocês têm tudo a ver. Arrisco dizer que vão 

namorar, casar, ter filhos e comprar um imóvel maior que este que eu vou mostrar a vocês, 

afinal eu fui o cupido de vocês e depois desta repulsa inicial, vocês serão eternamente gratos a 

mim. 

 

Artur e Luiza saem da vista do espectador de mãos dadas.  

 

LINDOLFO: 

(continua falando sozinho) 

E eu ainda corro o risco de ser convidado pra ser padrinho de vocês. O que eu vou recusar pois 

terei imóveis pra mostrar no fim de semana. Afinal... (olhando para o relógio e falando em 

inglês) Time is Money.  

 

Lindolfo corre e sai de cena.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  


