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“Temos uma parceria desenvolvida e solidificada com o Grupo Arauto, 
somos anunciantes desde a fundação da rádio, que se tornou marco para 
a comunidade. Como empresa, buscamos divulgar a marca, as ações e 
os produtos e ter o retorno disso, e a Arauto nos dá isso. Até mesmo com 
a nova unidade, inserida no Vale do Taquari, de onde a gente é natural, 
recebemos o feedback de amigos que ouvem nossa marca, e por aqui, 
então, nem se fala. Além disso, o vínculo com a equipe da rádio ultrapassa 
a parte profissional, é de amizade e parceria, e isso facilita o trabalho, faz 
a diferença. Espero que a gente possa manter este vínculo, esta parceria, 
por muito tempo”, Éverton Schuh, da Padaria Roque Schuh

“A Arauto é um meio de comunicação muito forte na região 
dos Vales e isso vem nos trazendo cada vez mais clientes, con-
solidando a nossa farmácia na Linha João Alves e nos bairros 
ao redor. A gente está feliz em estar sendo parceiro da rádio 
Arauto e queremos continuar com esta parceria, porque está 
nos dando muito retorno. Muitas vezes os clientes aqui chegam 
e procuram pelo produto anunciado na rádio Arauto, e esse 
retorno imediato vem aumentando nossa carta de clientela. A 
rádio é um meio de comunicação muito eficaz e abrangente”, 
Jean Carlos Cobalchini, da Farmácia João Alves

“É uma rádio jovem ainda, a gente nota que entrou muito forte no 
mercado, está na liderança e isso é fruto de muito trabalho, nada vem 
de graça. A equipe Arauto está de parabéns, pois em tão curto espaço 
de tempo, está bumbando, mandando ver na região, isso é só trabalho. 
É um veículo de comunicação que funciona. Sempre é uma dificuldade 
para o empresário medir, quando faz propaganda em rádio, jornal ou 
televisão, saber o que realmente traz resultados, e eu sempre diversifico 
alguma coisa. Mas na Arauto a gente continua investindo porque acredito 
no trabalho sério que é desenvolvido e a gente, graças a Deus, está bem 
no mercado”, Vilson Jorge Fengler, da Clip Graffite

“Desde que iniciou, é uma parceria muito boa e o nosso 
resultado é imediato, vale a pena. Quanto mais passa o tempo, 
mais os resultados fortalecem. Quando faço chamada ao vivo, 
então, imediatamente chegam os clientes relatando que ouviram 
na Arauto, pedindo o produto. A parceria com a Arauto FM tem 
sido uma experiência maravilhosa e vai durar por muito tempo. 
Para 2019, as perspectivas são de crescimento da rede, temos 
certeza que a relação entre Arauto e Certel só tem a crescer. 
Temos parceria e proximidade que fazem a diferença. É amizade, 
é cumplicidade e sucesso garantido”,  Ana Machado, da Certel


