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O que leva as empresas a associarem 
sua marca à rádio Arauto? Alguns pode-
riam justificar que é a rádio que a família 
inteira ouve. Outros responderiam que sa-
bem da liderança na audiência regional. O 
gerente comercial da Arauto FM, Maiquel 
Thessing, assegura que o reconhecimento 
comercial que a rádio tem tido está base-
ado em duas palavras-chave: relaciona-
mento e resultado. “Não visitamos nossos 
clientes apenas para vender, buscamos 
levar entusiasmo, leveza, boas energias, 
para que nossa passagem deixe o dia 
melhor, que não seja apenas um negócio. 
Nesta roda de chimarrão, os clientes se 
tornam amigos, parceiros, e captam esta 
energia, este espírito que vem de dentro 
da nossa empresa. A gente faz rádio com 
entrega”, resume Maiquel. 

A proximidade com os empresários 
é constante, permanente. É dessa forma 

que as parcerias crescem em bases sólidas, 
tendo uma equipe plural, que transita em 
todos os públicos e atende a todos os mer-
cados, e que tem permitido sonhar além.

Exemplo disso, reforça Maiquel Thes-
sing, é a caçula do grupo, a 90,5 FM, se-
diada em Mato Leitão, que ao inaugurar, 
neste ano, incorporou o jeito Arauto no 
seu DNA. “Exercitamos o verbo querer em 
todos do Grupo Arauto, e queremos sem-
pre inovar, surpreender, fazer melhor para 
nosso ouvinte e para o nosso cliente. As 
conquistas se fazem onde há o querer. Por 
isso, com tamanho retorno positivo que 
conquistamos, só temos que multiplicar a 
gratidão, sentimento que move a equipe”, 
arremata o gerente comercial.

Ao lado, confira o testemunho de em-
preendedores que apostaram na Arauto 
para divulgar produtos e serviços. Fruto 
de relacionamento que gerou resultados.

Assemp, presidida por Léo Henrique 
Schwingel, é parceira da Arauto


