
O Dilema dos “NEETs” 
 
A atual mudança no mercado de trabalho é excitante e revigorante para alguns. Outros estão 
experimentando frustração, desilusão e irritação diante da situação. As pessoas que foram 
pegas no meio do caminho, e que se sentem desconexas, estão sendo descritas com os 
“NEETs” – não em Educação, Emprego, ou Treinamento. 
 
A perspectiva dominante que se vê em alguns países é que estas pessoas estão pouco acima 
dos 30 anos, razoavelmente bem educadas, e presas em empregos que são resultado de uma 
má combinação das novas aspirações dos funcionários com as necessidades de seus 
empregadores. O problema é atribuído à pressa dos jovens graduandos na escolha de seus 
empregadores durante aquilo que os jornais japoneses recentemente descreveram como a “A 
Era do Gelo para Caçadores de Emprego” – período de economia desaquecida. Estes 
trabalhadores, é óbvio, serão mais cuidadosos em suas escolhas futuras, se puderem 
encontrar as oportunidades que estão buscando. 
 
As empresas estão recrutando, ativamente, entrantes no mercado de trabalho para a sucessão 
daqueles trabalhadores que serão promovidos. Promoções virão como conseqüência do 
crescimento, substituição dos talentos que se vão, ou ainda por questões estratégicas de 
retenção de pessoas. Trabalhadores mais velhos serão instados a ficar, na medida em que as 
empresas constatarem o valor insubstituível de seu conhecimento, sabedoria e experiência. 
 
Perdidos neste cenário estão os trabalhadores que estão no meio – pessoas nos seus 30, 40 e 
50 anos que não se encaixam em nenhuma destas categorias, “NEETs”. Se elas estão 
empregadas, muitos descreveriam seus empregos como uma pausa em suas carreiras. Elas 
não sentem nenhum movimento à frente, simplesmente estacionaram e esperam por uma 
oportunidade para escapar. Estes trabalhadores são um perfeito exemplo daquilo que 
descrevemos como “calor gerado pelo atrito com a cadeira” – elas aparecem fisicamente, mas 
seus corações não estão no trabalho. Elas não são felizes por estarem no “desvio” e estão 
ansiosas para encontrar um emprego que tenha significado. 
 
Em alguns casos as empresas recrutarão pessoas deste valioso segmento da força de trabalho. 
Contratar e assimilar “NEETs”, não será fácil. Chegando até a faixa média de cargos em suas 
novas empresas, elas serão vistas tanto como ativos valiosos, bem como estranhos, ao mesmo 
tempo que precisarão ser encaixados nos seus devidos papéis. Ajustes serão necessários tanto 
por parte do empregador como do funcionário para alcançar conforto e produtividade. 
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