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RESUMO

Frente ao paradigma da acumulação flexível, o presente estudo objetiva conhecer o trabalho da comunicação na região do Centro-Oeste mineiro. Para tanto, de 2010 a 2015

realizou-se pesquisas qualitativas junto aos gestores e “operários”(trabalhadores que não são gestores) das empresas de publicidade e propaganda e jornalismo de Divinópolis,

cidade que é polo de Comunicação regional. Além das entrevistas foram realizadas pesquisas de mapeamento do campo nos anos de 2010 e 2014, por meio da catalogação de

organizações que atuam na região. Em 2016 O o projeto finaliza a fase de mapeamento do campo, por meio do cruzamento do material coletado. Busca-se confrontar as

entrevistas realizadas com gestores e “operários” observando as aproximações e diferenças existentes; a compreensão sobre a atividade; o ser comunicador no interior; os

indícios para o futuro da profissão. Também foi feita a atualização do banco de dados cadastrais das empresas, para realizar uma comparação dos dados com aqueles coletados

anteriormente. O levantamento de dados se deu por consulta às listas telefônicas da região, sites de busca na internet e de redes sociais. Além de telefonemas diretos para as

empresas verificando se estão ativas. Interessante notar que apesar das tecnologias disponíveis, o rádio ainda é o maior meio de difusão na região, seguido pelo jornal impresso.

Há poucos empreendimentos exclusivamente on-line. Esta catalogação revela que as empresas locais que empregam os profissionais do jornalismo, são rádios e jornais

impressos. Também revela, por outro lado, que há mercado na região a ser explorado no que diz respeito ao jornalismo para tecnologias móveis. As agências de publicidade, e a

maioria dos veículos da região se concentram no município de Divinópolis. Até o fim de 2016 a pesquisa realizará o cruzamento das entrevistas realizadas com os trabalhadores

da comunicação, espera-se que ao final novas indagações sejam lançadas motivando novas pesquisas em comunicação no interior.
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