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Na receita, 
propósito,

engajamento,
humildade e

amor Diretor do Grupo Arauto e 
Diretor de Inovação da Agert

“Na condição privilegiada de quem vivencia cada momento desde o 
surgimento da Arauto FM, me emociono ao avaliar esta trajetória de oito 
anos e tento imaginar como as pessoas enxergam a emissora. Quando 
tenho a oportunidade de satisfazer minha curiosidade, sou surpreendido 
por avaliações que permitem dimensionar sua grandeza. De companheira 
inseparável à ferramenta indispensável para o sucesso de entidades e 
empresas, as avaliações positivas se multiplicam, todas reconhecendo a 
importância da Arauto FM.

Seguidamente sou indagado por interessados na receita do sucesso. 
Tenho respondido que ela continua sendo aprimorada, mas que já possui 
vários ingredientes, sendo temperada por pitadas de propósito, engaja-
mento, humildade e muito amor.

Entendo que a receita de sucesso inicia por um ingrediente chamado 
propósito. Desde seu surgimento, a Arauto FM trabalha para ser rele-
vante, tanto para os profissionais engajados na sua edificação quanto 
para as pessoas, entidades, organizações e empresas. Trabalhamos pela 
informação, alegria e vida. Estimula-nos saber que somos relevantes para 
pessoas que nos tem como companhia indispensável, que aplaudem nossos 
profissionais por ajudá-las a serem seres humanos melhores, mais felizes. 
Alegra-nos saber que somos preferidos por tantas entidades e que as em-
presas nos consideram relevantes para produzir os resultados esperados 
nos seus investimentos publicitários.

Tenho muito presente que a relevância se conquista com engajamento, 
trabalhando de forma abnegada e humilde, executando cada tarefa com 
muito amor, tendo o resultado como consequência. Comparo a Arauto 
FM com uma colmeia de abelhas sem ferrão. De um lado, todos que a 
compõem trabalham com afinco, cada qual buscando a perfeição na exe-
cução das tarefas, indiferente de seu grau de importância ou complexidade. 
De outro, queremos surpreender com o resultado de nosso trabalho sem 
agredir, sem utilizar a emissora como escudo, sem desmerecer ninguém.

O resultado alcançado por uma equipe de trabalho motivada, que 
atua balizada pelos melhores propósitos, nos permite acreditar num futuro 
promissor. Nestes primeiros oito anos acertamos bem mais do que erra-
mos, mas extraímos ensinamentos que nos permitem amadurecer como 
organização, reafirmando nossos propósitos relevantes para sermos justos 
e o mais perfeito possíveis.

A Arauto FM tem projetos grandiosos, mas está empenhada em preser-
var sua essência, em manter seus propósitos e em continuar sendo cada 
vez mais relevante. Sou profundamente grato aos que contribuíram para o 
sucesso alcançado nestes oito anos e os convido para juntos continuarmos 
engrandecendo nossa Arauto FM.”


