A adolescência da vida adulta
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Bruna Tokunaga Dias é Psicóloga

que anda repensando o propósito do trabalho e o sentido da vida: largar tudo
e tirar um período sabático, trocar uma carreira corporativa bem-sucedida
pelo risco de construir um novo projeto, questionar o modelo tradicional das
organizações, buscar realização pessoal, assumir riscos.
“É assim que eu pretendo passar as oito horas produtivas do dia pelo
resto da vida?”. “Sucesso, aﬁnal, é ganhar altos salários?”. “É legítimo
buscar a felicidade no trabalho?”. “É para isso que tenho talento?”.
Essas são algumas das perguntas que a psicóloga, consultora e conselheira de
carreira Bruna Tokunaga Dias passou a ouvir com frequência – de si mesma,
dos amigos e dos clientes. “Recebia no trabalho cada vez mais jovens com
questionamentos similares, sem saber exatamente o que buscavam, mas certos
de que, do jeito que estavam, as coisas não poderiam ﬁcar”.
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Não são poucos os dilemas, as motivações e os desafios de uma geração
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A CRISE DOS 30

Aos 30 anos, na meia vida profissional, no primeiro terço da vida, os anseios
pela autonomia financeira – principalmente pela liberdade, reconhecimento e
obtenção da satisfação profissional – nem sempre são encontrados e o sentimento de frustração, e até de fracasso, se instala. Para
Apesar
de
tanta
liberdade
você que chegou
até este
livro
conquistada, ainda não nos libertamos das expectativas das gerações anteriores.
Se não virou gerente ou diretor, se não casou ou teve filhos antes dos 30 ou 40,
independentemente de outras boas experiências que a pessoa possa ter tido
e que as gerações anteriores nem sonhavam em ter, é como se não estivesse
Mairatodas
Habimorad as fases ou acertando
valendo a pena porque não estamos completando
todas as respostas do jogo da vida. Essa expectativa irreal com relação à vida
profissional e pessoal talvez seja a grande e doce cilada que a geração criou
e acreditou. Os casos pesquisados pela Bruna ajudam a expor essas e outras
questões e situações dos jovens de 30. O livro não propõe soluções mágicas
mas, sem dúvida, ajuda a ponderar sobre esse período da vida e, se você, algum
familiar ou colega se encontra frente a esses dilemas, poderá refletir sobre suas
escolhas e as responsabilidades por elas, bem como pela construção do seu
caminho que será sempre solitário, individual e intransferível.
A vivência de mais de dez anos
em recrutamento, seleção e
desenvolvimento de pessoas se
consolidou em conhecimento para
Bruna ser especialista em orientação
de carreira para pessoas em
diferentes momentos de vida.

Membro do Comitê Next Generation
do FBN Brasil (The Family Business
Network), atua em projetos de
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governança e desenvolvimento
da próxima geração para famílias
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Enterprise Group – www.cfeg.com .
Anteriormente foi Consultora e Head
da área de Carreira do Grupo DMRH
/ Cia de Talentos.

Bruna estudou a fundo e investigou o tema em seu consultório para escrever este
livro, tornando-se, assim, uma pioneira na pesquisa sobre a crise dos 30 anos.
Um assunto que trouxe a público conﬂitos particulares e perguntas fundamentais.
Longe de esgotar-se com respostas do passado, essa crise contemporânea pede
novas reﬂexões.

, quero te contar que
a Bruna, a autora, não acredita em conto de fadas. Este
livro, portanto, é no máximo sobre o poço que a Alice caiu.
É para poucos, é para aqueles que estão com coragem de entrar
em contato com a realidade. Se quiser continuar acreditando em
bruxa má, melhor buscar um romance. Aqui você vai encontrar
uma perspectiva realista e adulta sobre vida e carreira, sobre
crises e transições, sobre ser herói e vilão de si mesmo. O livro
traz dados, estudos, exemplos de pessoas que também pararam
para se perguntar e se questionar sobre o sentido e o signiﬁcado
do que estavam fazendo.
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1. Pára a vida que eu quero descer
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Questões de Carreira na atualidade – ambas formações
pela PUC/SP.
A vivência de mais de dez anos em recrutamento,
seleção e desenvolvimento de pessoas se consolidou
em conhecimento para Bruna ser especialista em
orientação de carreira para pessoas em diferentes
momentos de vida. Membro do Comitê Next Generation do FBN Brasil (The Family Business Network), atua
em projetos de planejamento estratégico familiar,
governança e desenvolvimento da próxima geração
para famílias empresárias pela Cambridge Family
Enterprise Group – www.cfeg.com . Anteriormente
foi Consultora e Head da área de Carreira do Grupo
DMRH/ Cia de Talentos.
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“ Este livro é uma oportunidade para repensar a

vida, a carreira e as escolhas que fazemos com a
companhia de uma autora generosa e lúcida, que
nos acolhe com uma leitura leve e simples, nos
atraindo para o tema com doçura e humanização.
Seus insights interessantes e suas reflexões nos
estimulam a pensar, sentir e agir com a devida
autonomia, encarando as mudanças de nossas
vidas em primeira pessoa. ”
Leo Fraiman
Psicoterapeuta, educador e
escritor
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