Mendorato desvenda: os diferentes tipos de
torcedores.
Parça, não é segredo que quando o assunto é apoiar o time do
coração, os brasileiros dão um verdadeiro show. É difícil encontrar no
mundo inteiro uma torcida mais fanática e criativa do que a gente, é
massa como cada pessoa tem uma maneira de torcer e apoiar seu
time. Agora, pra exemplificar isso melhor, separamos alguns tipos de
torcedores, bora ler e ver se você se identifica com algum:
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orcedor técnico
orcedor técnico

Esse é clássico e toda turma tem um. É aquele que sempre sabe mais
que o treinador da equipe e tem a certeza absoluta que a escalação e
o esquema tático estão todos errados. Ele faria tudo diferente e
melhor. Seria vitória na certa!

Na hora de devorar o Mendorato, tem toda uma técnica: primeiro a
casquinha incrivelmente dourada e crocante e só depois o amendoim.

Torcedor fanático
Torcedor fanático

O que vive e respira em função do time que torce e todo jogo é cheio
de gritos e palavrões. Qualquer acessório com o brasão da equipe, seja
camiseta ou caneca, ele é um dos primeiros a comprar e declarar total
apoio. Esse, com certeza, é um dos que mais sofrem quando seu time
perde e ainda fica nervoso com a zoação dos torcedores rivais.

Pra comer Mendorato, acaba logo com o pacote todo e sempre pede
mais.

Torcedor desesperado
Torcedor desesperado

Ele também pode ser chamado de “torcedor pessimista”. É aquele que
sempre espera pelo pior. Falta? O goleiro vai tomar um frango.
Estamos ganhando de 3x0? A qualquer hora vamos tomar uma virada
e perder. Não é que ele torça contra, mas é sempre desesperado e
espera o pior. Pra completar, ele é o que chega até a chorar quando o
time toma um gol ou perde a partida.

Devora todo o Mendorato bem rápido, com um certo desespero, por
receio dos outros comerem tudo.

Torcedor online
Torcedor online

Aquele torcedor que ama seu time e dá todo apoio. Mas, também não
se importa se não conseguir assistir um jogo ao vivo, afinal, o
resultado e as principais jogadas estarão na internet logo após a
partida acabar.

Quando vai comprar o seu Mendorato, entra direto na loja da Santa
Helena www.compresantahelena.com e recebe tudo direto na sua
casa.

Torcedor devoto
Torcedor devoto

Ele ama e acredita fielmente no seu time. Mas pra confirmar a vitória,
também reza antes, durante e no final do jogo. É hora de bater uma
falta? Uma reza pra confirmar que vai dar certo. Pênalti pro time
adversário? Uma reza pra garantir que o goleiro vai defender. Quando
vai comer seu Mendorato, sempre solta a frase “esse amendoim
dourado é realmente abençoado” e depois devora tudo.

Torcedor supersticioso
Torcedor supersticioso

Pra ganhar o jogo, vale qualquer tipo de “mandinga”: usar sempre a
mesma camiseta ou até assistir os jogos toda vez na mesma

poltrona/cadeira do estádio. Se o time perde, ele não para de pensar
no que pode ter dado errado, para não se repetir no próximo jogo. Esse
tipo de torcedor só abre o pacote quando o juiz apita pro jogo começar
- se abrir antes, pode dar azar.

Esses são só alguns exemplos, porque, pra falar a verdade, o povo brasileiro dá aula até em formas de assistir um bom futebol. Então, se curtiu o post, envia pra algum amigo e veja se ele também se identifica com algum deles. ????
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Leia mais no blog do Mendorato.
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