


Uma nova marca
com resultados

ainda mais efi cientes!
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Qual emissora de rádio 
você mais ouve?

(Espontânea)

Dentre as emissoras de rádio 
de Divinópolis relacionadas 

qual a que você prefere?

SUCESSO FM
39%

SUCESSO FM
40%

2º LUGAR 3º LUGAR
33% 28%

2º LUGAR 3º LUGAR
30% 30%

Qual das emissoras de rádio de Divi-
nópolis relacionadas mais promove 

a participação dos ouvintes em 
programas e oferece prêmios?

SUCESSO FM
45%

2º LUGAR 3º LUGAR
30% 25%

P
or

ce
n

ta
g

em
 c

a
lc

u
la

d
a

 p
or

 m
ei

o 
d

os
 

3 
p

rim
ei

ro
s 

co
lo

ca
d

os
 d

a
 p

es
q

u
is

a
. 

P
es

q
u

is
a

 c
om

p
le

ta
 n

a
 p

á
g

in
a

 4
.

PÁGINA 3



Se liga aí e
conheça a 
Sucesso:

A Rádio Sucesso FM (93,1), realizou 
sua primeira transmissão ofi cial no 
dia 15 de junho de 1991. Desde então 
as relações entre comunicadores, 
ouvintes e anunciantes, se transfor-
mam diariamente em audiência e 
fi delidade. Toda essa relação é man-
tida pelo quadro de mais de 40 co-
laboradores, com profi ssionais qua-
lifi cados, inovadores e graduados na 
área de comunicação e jornalismo. 
Essa, é a receita ideal para o nosso 
SUCESSO.

A Rádio Sucesso conta hoje com 
um grande aparato tecnológico e o 
que há de melhor em equipamen-
tos de transmissão e áudio. Nossa 
emissora possui um estúdio de gra-
vação com equipamentos de última 
geração, que oferecem qualidade 
nas edições e na confecção de co-
mercias e áudios publicitários. Além 
disso, temos um estúdio móvel vei-
cular que circula por toda região em 
ações estratégicas para seu negócio.

Atualmente, nosso som chega a 
mais de 70 municípios e atinge mi-
lhares de usuários por todo planeta 

por meio da transmissão online 24h 
por dia, via internet e app.

A Sucesso mantém parceria com 
os principais artistas de diferentes 
segmentos musicais e participação 
ativa em shows e eventos regionais, 
realizando promoções de grande 

MAIS DE

70
MUNICÍPIOS

porte e sorteios diários com prêmios 
em dinheiro.

Sempre com boas ideias e cam-
panhas publicitárias estratégicas, 
a Rádio Sucesso recebe há 14 anos 
o troféu TOP OF MIND, o que nos 
motiva ainda mais a entregar uma 
grade completa aos nossos ouvin-

tes. Afi nal, somos a rádio que todo 
mundo ouve e todo mundo 

gosta.
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PERFIL DE PÚBLICO

54%46%

FAIXA ETÁRIA

ACIMA DE 59 ANOS 16%

26%45 A 49 ANOS

21%35 A 44 ANOS

37%16 A 34 ANOS

AUDIÊNCIA GERAL

25,50%

20,75%

20,25%

12,00%

09,75%

08,50%

03,25%

Fonte: Instituto Dividados - Pesquisa realizada em setembro de 2018
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Divinópolis

São Gonçalo do Para

Itauna

Itatiaiuçu

Itaguara

Cláudio

Itapecerica

Pedra do Indaia

Araújos

Para de Minas

Mateus Leme

Pitangui

Bom Despacho

Formiga

Igarape

Ibirité

Betim

Ribeirão das Neves

Pequi

Papagaios

Lagoa da Prata

Luz

Moema

Japaraíba

Iguatama

Arcos

Pains

Camacho

Oliveira

Candeias

Passa Tempo

São Tiago

Bom Sucesso

Perdões

Campo Belo

Cristais

Piumhi

Guapé

Bambuí

Medeiros

São Roque de Minas

Campos Altos

Dores do Indaia

Martinho Campos

Quartel Geral

Estrela do Indaia

Abaeté

Cedro do Abaeté

Paraopeba

Sete Lagoas

Matozinhos

Pedro Leopoldo

Vespaziano

Sabará

Caeté

Jaboticatubas

Lagoa santa

Nova Lima

Itabirito

Entre rios de Minas

Congonhas

Resende Costa

Itutimga

Itumirim

Carrancas

Nepomuceno

Lavras

São Gotardo

Matutina

Piracema

234.937

11.985

92.696

9.928

13.329

28.287

22.158

4.034

8.996

92.739

30.678

27.706

50.042

68.423

41.127

177.475

427.146

328.871

4.395

15.516

51.204

18.400

7.525

4.308

8.172

39.811

8.391

3.064

41.907

15.147

8.324

11.073

17.907

21.444

54.458

12.564

34.525

14.460

24.018

3.765

7.092

15.387

13.923

13.436

3.557

3.590

23.611 Nova Serrana 99.770

1.209

24.427

236.228

37.344

63.837

122.365

135.968

44.377

19.545

61.752

92.178

50.816

15.292

53.843

11.569

3.926

6.213

4.110

27.053

102.124

35.016

3.846

6.406

ABRANGÊNCIA

PÁGINA 6

3.400.000



A melhor programação é na Sucesso

Chora Viola – 05h/07h de SEG a SEX: Para acordar 
ouvindo uma das mais tradicionais variações da 
música sertaneja, a “Moda de Viola”. 

Alô Sucesso – 12h/16h de SEG a SEX | 10H/12H aos 
SÁB: Programação musical repleta de sucessos 
atuais, comunicação jovem, descontraída e prê-
mios em dinheiro.

Show da Manhã – 07h/11h de SEG a SEX: Serviço, 
entretenimento, humor, informação e música.

Território Sertanejo – 16h/20h de SEG a SEX: 
Grandes sucessos atuais e clássicos sertanejos de 
todos os tempos.

Luis Fernando Show – 11h/12h de SEG a SEX: Ale-
gria, sertanejo atual, canções populares que deixa-
ram saudade e informação constante. 

Boa Noite Sucesso – 21h/23h de SEG a SEX: Suces-
sos atuais de vários gêneros musicais. Promoções, 
informação e interatividade.

PÁGINA 7



Jornalismo – Diariamente a partir 
das 08h:  Noticiários a cada uma 
hora de 8h a 12h e de 21h a 5h do 
dia seguinte. Noticiários de meia 
em meia hora de 12h a 18h. Infor-
mações com agilidade e credibili-
dade. 

Roberto na Madrugada – 
04h/05h de SEG a SEX: As mais 
variadas canções, desde a jovem 
guarda até as mais recentes com-
posições do “Rei”.

Tarde Legal – 15h/18h aos SÁB | 
13h/18h aos DOM: Canções que agi-
tam as baladas atuais. Substituído 
por transmissões de jogos de Cru-
zeiro e Atlético em competições 
ofi ciais. 

Sertanejo Total – 18h/20h aos SÁB 
e DOM: Os grandes nomes do pas-
sado, da atualidade e os novos ta-
lentos que constroem um cenário 

futuro da música sertaneja.

Jeitão Caipira – 06h/08h aos 
DOM: As melhores modas 

sertanejas acompanha-
das de piadas e causos 

que alegra e diverte 
quem acorda cedo 
aos domingos.

Especial Sertanejo 
– 08h/10h aos DOM: 
Artistas do passado 
e do presente. Se-
leção das canções 
que os tornaram co-
nhecidos por todo o 
público. 

Flash Hits – 23h/01h de SEG a SEG: 
Canções que marcaram as décadas de 
60, 70, 80 e 90. Mix variado de sucessos. 
Aos sábados, Flash Hits especial. 

Clube da Madrugada – 01h/04h de 
SEG a SEG: Músicas atuais e fl ashba-
cks. Ótima companhia pra quem fi ca 
acordado nas madrugadas.

Biroska 93 – 13h/15h aos SÁB:  
Programa humorístico apresen-
tado por personagens e com 
participação direta dos ouvintes.

Jornada Esportiva – A Sucesso FM 
possui um departamento esportivo. 
Narradores, técnicos de áudio, repór-
teres e comentaristas formam um 
“time show de bola”. 
Transmissão dos jogos de Cruzeiro e 
Atlético nas competições ofi ciais e do 
Guarani de Divinópolis no Campeo-
nato Mineiro. 

Baú da Sucesso – 12h/13h aos SÁB 
e DOM: Oportunidade rara para ou-
vir de novo músicas que se tornaram 
clássicas no imaginário popular. 

Biroska 93 – 13h/15h aos SÁB:  
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Tarde Legal – 15h/18h aos SÁB | 
13h/18h aos DOM: Canções que agi-
tam as baladas atuais. Substituído 
por transmissões de jogos de Cru-
zeiro e Atlético em competições 
ofi ciais. 

Sertanejo Total
e DOM: Os grandes nomes do pas-
sado, da atualidade e os novos ta-
lentos que constroem um cenário 

futuro da música sertaneja.

Jeitão Caipira
DOM: As melhores modas 

sertanejas acompanha-
das de piadas e causos 

que alegra e diverte 
quem acorda cedo 
aos domingos.

Especial Sertanejo
– 08h/10h aos DOM: 
Artistas do passado 
e do presente. Se-
leção das canções 
que os tornaram co-
nhecidos por todo o 
público. 

 – A Sucesso FM 
possui um departamento esportivo. 
Narradores, técnicos de áudio, repór-
teres e comentaristas formam um 

Transmissão dos jogos de Cruzeiro e 
Atlético nas competições ofi ciais e do 
Guarani de Divinópolis no Campeo-

clássicas no imaginário popular. 
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SEMPRE COM VOCÊ, onde você estiver!
Veículo adaptado, estúdio móvel e ações externas.
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Departamento comercial:

 (37) 3229-9353 | 999830-8147LEONARDO FARIA
comercial@sucessofm.com

Rua pernambuco, 559 - 10º andar | Centro - Divinópolis/MG
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