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C

omo ela mesma disse “a
vida é curta e o tempo
é irreversível”. Por este
motivo, a argentina de olhar penetrante e sorriso constante vendeu
sua empresa de consultoria de
Recursos Humanos, em Buenos
Aires e se instalou do outro lado do
Atlântico, em Londres. O principal
motivo desta decisão foi seu atual
marido, quando o conheceu e se
apaixonou por ele. Bibiana Crocitta é formada em Psicologia e pretende ampliar sua experiência em
Recursos Humanos para ajudar
pessoas ambiciosas a conquistarem seu lugar no mercado, como
faz com treinamentos vinculados
a empresas como Microsoft, American Express e Grupo Santander,
que são seus clientes.
Atualmente, ela dirige a empresa
“Cook Your Business®”, que utiliza
o conceito de cozinhar uma receita
para desenvolver a liderança e o talento de indivíduos nos negócios.
Brazilian News: Como surgiu
a idéia de aplicar receitas gastronômicas a negócios?
Bibiana Crocitta: Venho de
uma família italiana apaixonada

pelos segredos da arte da culinária. Recordo de muitas histórias
ocorridas em minha infância na
horta e na imensa cozinha de minha avó. “Fresco, natural e caseiro” era o que se dizia quando se
cozinhava qualquer prato em minha casa. Sem nenhuma dúvida,
a cozinha e o mundo dos negócios são minhas paixões. A idéia
do Cook Your Business começou
em Londres, quando recebi uma
certificação como assessora de
negocios (Sfedi) e iniciei a conhecer empreendedores talentosos.
Depois me convidaram a ministrar
cursos para empreendedores no
Centro de Inovacoes de Negocios
(Southwarth College) e ali desenvolvi mais esta idéia de ‘cozinhar
os negócios’.
BN: Quais são os ingredientes mais importantes para se
cozinhar um negócio?
Bibiana: O ingrediente mais
importante de um negócio são as
pessoas, os desejos, o potencial
e as ações tomadas. Eu acredito
nas pessoas e sua capacidade de
encontrar o seu local no mercado
que permita evidenciar quem és e
o que fazes. Isto não se aprende
em cursos ou em universidades, é
algo genuíno.

BN: Quais os serviços que
sua empresa oferece?
Bibiana: Oferecemos serviços
de consultoria de Recursos Humanos e ferramentas para desenvolver
e focar trabalho em equipe, liderança e atenção ao cliente. Além de
organizar eventos de ‘networking’
focado em gerar e ampliar relações
comerciais entre empreendedores
e negócios já estabelecidos.
BN: Sua empresa atinge a
qualquer tipo setor empresarial?
Bibiana: Nossa especialidade
são pessoas e suas idéias. Porém
podemos citar alguns setores que
somos mais focados, como hotelaria, gastronomia, turismo, importação e exportação, e serviços
financeiros.
BN: Vocês realizam reuniões
em grupos ou individuais?
Bibiana: Realizamos reuniões em
grupo que incluem sessões individuais. Isto pode ser definido e organizado de acordo com as solicitações
e objetivos específicos de cada
instituição. Atualmente temos três
reuniões de inspiração que apontam o desenvolvimento da liderança
e descoberta de talentos, seguidos
pelos dez passos necessários para
se ‘cozinhar um negócios’.

Arquivo pessoal

pretende incentivar novos empreendedores

Bibiana Crocitta, diretora de Cook Your Business®, motiva pessoas a realizar seus sonhos.

BN: Você que entende de motivação e talentos, como uma
empresa pode descobrir um
talento escondido entre seus
funcionários?
Bibiana: Existem formas de
potencializar talentos, mas não
há regras universais sobre isso,
muito menos quando aplicadas
a seres humanos. O que posso
dizer sobre isso é que viver sem
originalidade pode resultar numa
vida descontente e complicar a
realização de sonhos e desejos.
Despertar o potencial e a criatividade em cada individuo, inspirar e
conectar pessoas é uma maneira
de fazer isso.
BN: Você sempre está falando em paixões e sonhos. Quais
são seus desejos e sonhos?
Bibiana: Acho impossível separar a vida pessoal da profissional,

pois ambos aspectos constituem
a mesma pessoa. Eu tenho prazer
em visitar o mercado regularmente, investigar, descobrir tendências
e conhecer pessoas talentosas.
Cozinho, obviamente, para meus
amigos e familiares. Também sou
apaixonada por pintura, colecionar
antiguidades e viajar.
BN: Existe algum lugar que
tenha inspirado temas para negócios?
Bibiana: Londres me inspira
muito. Sobre tudo seu dinamismo,
suas inovacoes e a mudança constante. Fico encantada com suas
galerias de arte e seus edifícios
vitorianos. Visito regularmente a
Biblioteca Britânica. Uma área que
me encanta é Canary Wharf. Mas o
que mais me impressiona são os
restaurantes que caracterizam muito essa cidade!

