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HELLO 
De repente o telefone toca e você recebe um convite para participar
de um processo seletivo!

É um misto de ansiedade e alegria.

Afinal. seu currículo foi lido e você foi considerado um candidato em
potencial para assumir uma vaga!

QUE TURBILHÃO DE EMOÇÕES!

Eu sei bem como é isso, pois já estive dos dois lados, como candidata e
como recrutadora por muitos anos.

E nesse e-book, quero compartilhar com você, técnicas que podem
efetivamente garantir o seu tão sonhado SIM!  

E dar Match naquele Job que você tanto quer!

PIPOU!!  

MAS...

Na  abordagem Rocket, em alguns pontos chamaremos:

Candidatos- Astronautas
Trabalho - Missão
Empresa- Planeta

 



ANTES 
DE MAIS NADA...

Deixa eu me apresentar

Meu nome é Ana Paula Macedo, mas todo mundo me chama de Macedo
(essa é uma história longa que eu conto depois, prometo!).
Sou Founder da Rocket Ideias - Escola de Aprendedores Brasil,  pois acredito
que a educação é a grande chave para mitigar os impactos da tecnologia no
mundo do trabalho. 
Apaixonada por Rock n’ Roll, Gente e Educação.
Mãe da Karina, da Marina e Avó da Manu. 
Humanamente feliz 

Ahh, minha formação?

Sou Administradora de
Empresas e Especialista em
Desenvolvimento
Organizacional e Humano.
Tenho  MBA's nas áreas de 
 Inovação, Tecnologia e
Empreendedorismo. 

Sou aluna do curso de
Extensão do MIT sobre o
futuro do trabalho. 
SHAPPING THE FUTURE OF
THE WORK



03- Apresentação
09- Comunicação
12- Traje de astronauta
15- Atraso de embarque
17- Autoconhecimento
19- Falar mal do planeta (emprego) anterior
21- Método STAR - Intergalático
26- Simulação de embarque (entrevista)
29- Estratégia e Preparo - Perguntas Frequentes
32-Pós entrevista
33- Encerramento
 

NESTA
VIAGEM
FALAREMOS
SOBRE...
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VOCÊ 
CONHECERÁ O
SEGREDO

 para se dar muito bem antes, durante e
depois deste momento tão importante para

seu crescimento profissional.
 

A entrevista de emprego!
 

Afinal, uma nova missão é uma conquista e
não sorte!
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sente que não consegue mostrar o quanto
suas experiências anteriores foram legais e
agregadoras. 

Sempre dá um branco na cabeça e você
acaba falando coisas aleatórias?  

você quer dar o seu melhor e se sair bem na
entrevista de emprego, mas muitas vezes

Então, este E-book é para você!

EU SEI QUE 



Lembre-se, esta é uma grande chance de mostrar o
seu potencial para um recrutador e para uma nova
missão. 
Muitas pessoas não chegam a ter este momento!

Por isso, é extremamente importante  preparo para
se mostrar e se vender bem nesta fase do processo.

Uma
oportunida
de perdida
talvez,
pode nunca
mais ser
recuperada
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mas talvez se enrola na hora de mostrar isso, então, te
mostrarei o caminho das pedras e dessa forma, colaborar
pelo menos um pouquinho na sua jornada profissional! 

Você sabe, uma nova missão, significa novos desafios,
novas experiências e principalmente um salário melhor!

O momento da entrevista é aquela fase do
processo seletivo que sempre existirá, então
nada melhor que estar preparado, não é
mesmo?

Você tem um
potêncial
enorme...

Pérai, eu não vou lhe ensinar a burlar o sistema de
recrutamento e seleção não! Mas te ensinar a tirar o
melhor proveito da entrevista e te auxiliar a se preparar
emocionalmente e tecnicamente. 

Espero que, ao final desta leitura, você perceba seu
potencial, quais pontos precisa melhorar e principalmente
que TODAS as suas experiencias foram relevantes.

Para embarcar numa nova missão, o astronauta precisa de
postura, objetividade, autoconhecimento e excelente
comunicação verbal e não-verbal. 

E é sobre isso que se trata este E-book.

Espero que aproveite bastante a leitura e divirta-se!



55%
da nossa comunicação é não verbal

Nos anos 50, o pesquisador Albert Mehrabian foi um dos
pioneiros nos estudos sobre linguagem não verbal. 

Segundo ele, o percentual da recepção da comunicação
interpessoal pelo ouvinte é de:

7% para a mensagem verbal
38% para o tom  vocal;
55% para a não verbal.
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A comunicação é fundamental para que você passe a
mensagem da forma  desejada.  
Mas a comunicação está para além daquilo que é dito.   
É o volume da voz, o ritmo da fala e do uso das palavras.

Através da forma que você se comunica, demonstra
confiança e a verdade sobre o que está dizendo.  Intenção,
destreza em lidar com situações adversas entre outras
coisas.

COMUNICAÇÃO

Fale moderadamente, muitos astronautas (candidatos) falam
demais, abrindo o leque para os recrutadores formulem
perguntas que nem tinham sido pensadas antes.! 

Exemplo: Você gosta de banana ou maçã?   
A maioria das pessoas respondem: 

Gosto desta fruta e logo em seguida, começam a justificar tal
escolha  e blá, blá, blá!

A neurociência explica isso, nosso cérebro se prepara para
elaborar respostas enquanto ouvimos perguntas, então ele se
"arma" automaticamente, tudo isso por causa do nervosismo. 

É um mecanismo de defesa automático e natural, mas calma!

Ouça bem a pergunta e responda somente aquilo que lhe for
perguntado, ok!



COMUNICAÇÃO

Evite assuntos polêmicos e pessoais.

Demonstre clareza e calma. Atente-se ao volume da voz,
nem alto e nem baixo demais.

A fala precisa ter ENERGIA!!!

Olhe nos olhos do recrutador e mantenha o sorriso.

A comunicação assertiva demonstra conhecimento sobre
si mesmo, sobre seu histórico profissional, domínio de
suas potencialidades e também dos seus pontos a
melhorar.   

Isto é  fundamental para que a comunicação entre você e
recrutador seja perfeita.   

Lembre-se, no momento da entrevista, o
recrutador ouvirá o que seu corpo diz,
por isso fique calmo, tranquilo e
confiante!

ATENÇÃO



Em uma entrevista de emprego, pessoas sorridentes têm
58% mais chances de ser contratadas do que candidatos
que mantém o semblante fechado. 
E mais: ao cumprimentar o recrutador com um sorriso franco,
as chances aumentam um pouco mais. 
Então, SORRIA!!!

DE ACORDO COM O ESTUDO DA EMPRESA
DE MÉTRICAS NORTE-AMERICANA

KELTON GLOBAL...

ROCKETIDEIAS.COM - ESCOLA DE APRENDEDORES BRASIL



O Traje  inadequado pode colocar  em risco sua missão.
Cada planeta (empresa) possui características próprias 
 e essas características são representadas pela cultura
daquele lugar.
Lembre-se, muitos recrutadores são hábeis em técnicas
comportamentais e analisam o astronauta (candidato) 
 antes mesmo da conversa iniciar.  

SEU TRAJE DE ASTRONAUTA
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O traje  também
comunica sobre quem
você é, então, analise
com cuidado o perfil da
empresa e dos outros
habitam aquele planeta.
Para isso, pesquise na
internet. 

Vá com uma roupa que
represente seu
profissional, nem mais e
nem de menos. 

Profissionais de áreas
diferentes vestem-se de
formas diferentes. 

 As áreas de tecnologia,
inovação e marketing
possuem um dress code
próprio, assim como
direito, finanças e gestão
possuem outro.

Mesmo que você tenha
lido várias dicas na
internet, peço que você
perceba, tailer e salto alto
NÂO cairá bem numa
entrevista para analista de
marketing digital.

Ou seja, não há regra, mas
atente-se sobre a
vestimenta e o que ela dirá
de você num primeiro
momento.   

Tenha atenção: Através
dos seus trajes o
recrutador consegue te
imaginar habitando ou não
aquele novo planeta
(empresa).

Vista-se de sua melhor
versão de acordo com a
missão que você vai
encarar.

TRAGE INADEQUADO



Chegar atrasado para o embarque  é inadmissível! 
As chances de perder a decolagem é grande.
Porém, todos nós sabemos que imprevistos podem
acontecer.

Então, segue uma sugestão de ouro para que você
esteja preparado para o inesperado!

ATRASO NO
EMBARQUE
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Caso esteja no meio do trajeto e percebeu que há algum
impedimento para que chegue no horário marcado (passeata,
acidente de trânsito, ataque alienígena generalizado), ligue
para o recrutador e informe que irá se atrasar, dê a ele(a) uma
média do tempo de seu atraso.
O atraso no embarque é um erro grave no processo seletivo

Esteja
atento(a)

Chegue no horário
agendado

Boa postura também é pontualidade, não chegue nem muito
adiantado e nem atrasado, o ideal são cinco minutos antes do
horário agendado.  

Mas porque não devo chegar muito antes? 
Isso não demonstra vontade? NÂO! 

Segredo entre nós,  muitas vezes, o recrutador
está com a agenda cheia e não terá onde lhe
deixar aguardando. Portanto, esteja na reunião
no horário combinado e evite constrangimentos.

ATRASO NO
EMBARQUE



Não possuir
autoconhecimento é
perceptível ao
recrutador logo no
início da entrevista.   

Muitos recrutadores já
nem usam mais este
tipo de pergunta,
porém percebem estes
pontos através de
outros tipos de
questionamentos.

Autoconhecimento não é decorar palavras
prontas de quais são os seus três pontos fortes e

três pontos fracos.

AUTOCONHECIMENTO
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Autoconhecimento é saber
responder sobre quem é
você,  se apresentar com
propriedade. Reconhecer a
importância  dos trabalhos 
 que já realizou, as
dificuldades que já teve e
principalmente o que fez
para melhorar.   

Autoconhecimento é
saber como poderá
agregar para a vaga de
maneira efetiva, sem dizer
apenas que será pontual e
comprometido.   

Deixar claro quais
competências já possui e
quais estão sendo
moldadas

Antes de ir para a
entrevista leia e releia a
descrição da vaga.

Leia e releia também o seu
currículo.
 
Veja quais pontos e quais
experiências agregam
efetivamente para a vaga. 
Entenda, a empresa está
com uma vaga aberta e
procura um profissional no
mercado para que auxilie
no andamento dos
processos internos com
expertise. 
Há um problema a ser
resolvido e você,
convocado para a missão,
pode ser a pessoas capaz
de solucioná-lo.

Nas próximas páginas, você
aprenderá a fazer isso com
eficiência. 

Caso nunca tenha trabalhado formalmente (carteira assinada-
CLT), relembre seus desafios acadêmicos, estagios e caso tenha
realizado atividades voluntárias ou freelance, cite-as.
Experiência é diferente de carteira assinada.

Autoconhecimento



Infelizmente, alguns astronautas vão para a entrevista
cheios de mágoas e ressentimentos do planeta
(empresa) anterior e despejam no recrutador toda essa 
 frustração.

Falar mal do planeta anterior é muito chato e causa uma
péssima impressão.

 FALAR MAL DO PLANETA
(EMPREGO) ANTERIOR
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Imagine, você nunca viu uma pessoa e de
repente ela se aproxima para falar mal de
alguém que ambos conhecem, você não
acharia isso horrível? 

Com esta atitude, o astronauta, que é
candidato a uma missão importante passa
uma péssima impressão ao falar mal do
planeta  anterior.  

É perceptível o sentimento de ingratidão, com
a possibilidade de  que no futuro, você poderá
falar mal deste novo planeta que está
tentando entrar agora.

NÃO FALE MAL
DO PLANETA
QUE VOCÊ JÁ
HABITOU 



Talvez você nunca tenha ouvido falar no Método
STAR,  mas saiba, astronautas que conhecem esta
técnica conseguem alçar voos mais significativos em
suas carreiras e chegar a planetas mais distantes.

MÉTODO STAR
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Conheça o Método STAR

Descrição de uma situação ou evento
específico

Situação

Descrição sobre o  seu papel na
situação

Tarefa

Descrição da ação que tomou, sempre
mantendo  o foco em você

Ação

Descrição  dos resultados tangíveis das
suas ações

Resultado

Vamos pensar, a empresa precisa de alguém para resolver
um problema que está enfrentando, seja  aumentar as
vendas, melhorar o marketing, a estratégia de negócio ou
melhorar sua área de tecnologia.

Este problema que ela enfrenta está descrita na vaga. 

Os recrutadores buscarão no mercado pessoas que
demonstrem capacidade de resolver este(s) problema(s),
pessoas que de fato tiveram  experiências que comprovam 
 capacidade técnica para trazer a solução.

Nessa hora, você terá a oportunidade de mostrar de maneira
assertiva o motivo de ser o astronauta perfeito para a
assumir a missão.

MÉTODO STAR



SITUAÇÃO

Consiste em descrever uma 
 situação em que você esteve ou
a tarefa que precisou cumprir.
Descreva um evento ou situação
específica, não uma descrição
generalizada do que já realizou
no passado.. Essa situação pode
vir de um trabalho anterior, uma
experiência voluntária ou
qualquer evento relevante.

Imagine a pergunta: Qual  maior
desafio você já enfrentou como
web designer ou Product
Manager?
Observe uma resposta focada
em uma situação:  
“Quando trabalhei como Web
designer/Product Manager na
empresa K, houve uma situação
em que precisávamos desenhar
uma nova página on-line em
menos de cinco horas.” 
Isso mostra os tipos de situação
que você já enfrentou, assim
como as limitações (tempo).

TAREFA
 

A parte de tarefa completa a
questão anterior. Relata seu
papel na situação.
Qual era sua função? 
Como transformou a situação
em uma oportunidade?
 
Para responder de forma
eficaz, você pode dizer qual
foi  seu papel no projeto,
como no exemplo anterior
sobre  a criação de página on-
line.
Você pode responder sua
função exata como:
"Fiquei responsável por
desenhar a interface da nova
página, ou pela elaboração do
storytelling ou que era
responsável por intermediar o
projeto entre o cliente
contratante e a equipe de
produção. 

MÉTODO STAR



AÇÕES

Demonstrar ações é fundamental
para materializar suas
habilidades e como as utilizou
para resolver situações
complexas.

É necessário  que você já tenha
em mente, de forma clara quais
ações você tomou para chegar
ao resultado como no exemplo
que demos anteriormente. 
Se liderou uma equipe para
cumprimento do prazo, como
priorizou e fez a gestão do
tempo, quais ferramentas
(sofwares, divisão de tarefas,
planilhas, enfim) lhe ajudaram a
otimizar o andamento e entrega
do trabalho. 
Explicar a sequência lógica de
suas de ações demonstra o
trabalho efetivo e não o torna
prolixo.

RESULTADOS

Chegamos ao momento de
demonstrar os resultados
alcançados em projetos e
trabalhos anteriores.
Cite processos que ficaram
melhores  que eram antes,  por
conta de seu trabalho. 
Que lições você aprendeu.

Por exemplo: " Com o novo site, a
empresa obteve 15% a mais de
resultado com novos clientes. 
O site ficou mais responsivo e
eficiente, facilitando a
navegação.
 
Afinal tudo que fazemos nas
empresas é movido por uma
razão/motivo.

Seja como for, você precisa
mostrar o que resultou de seu
trabalho.
Lembre-se, assim como as
empresas anteriores, esta
empresa também quer
resultados tangíveis.

MÉTODO STAR



Lembre-se, o recrutador buscará  através de sua trajetória
profissional, acadêmica ou pessoal, exemplos concretos que
justifiquem os pontos que você descreveu no currículo.

A sugestão é, observar quais são os requisitos obrigatórios para a
vaga e selecionar em suas experiências anteriores, momentos em
que realizou as mesmas tarefas para citá-las durante a entrevista.

Levar essa abordagem de forma leve, sem ser uma decoreba, mas
como uma história com começo, meio e fim.

Aplicar Storytelling em entrevistas é uma excelente
tática.

Resumidamente, o Método STAR é uma técnica para demonstrar
ao recrutador ou para o gestor da vaga, as atividades relevantes
que você já realizou e que estão atreladas ao que a empresa
precisa.
O Método te auxilia a justificar sua aprovação.

Você poderá utilizar  três bases:
O quê, Quando e Como realizou uma tarefa e quais foram seus
desafios e principalmente os Resultados. 

Lembre-se, todas as empresas buscam pessoas para resolver
problemas, sejam com cliente interno ou externo e você deve
demonstrar capacidade de resolvê-los.

Todas as empresas querem resultados, assim como você quer
para sua carreira.
No final das contas, um emprego é uma via de mão dupla e é
preciso esta mentalidade "resolvedora de problemas" para
alcançar seus projetos profissionais.

MÉTODO STAR



Tente, por algum momento se esquecer das vantagens
que terá se for escolhido para tripular uma nova missão.
Pense em como de fato, todas as suas experiências
trarão vantagens para você e para a empresa.
Eu te explico a seguir.

SIMULAÇÃO DE EMBARQUE
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Não vá para a entrevista sem pesquisar
sobre empresa. Isso só poderá

acontecer se ..

A área de atuação e sua posição no mercado.
Quantas pessoas trabalham lá, quais os
resultados alcançados nos últimos anos. Dessa
forma,  você conseguirá demonstrar que além
de ter feito um bom trabalho também está
disposto a fazer parte da organização.

Você foi  convidado para entrevista de uma
empresa confidencial, fora isso, é
fundamental fazer uma pesquisa prévia na
internet.

Pesquisar sobre a empresa não é só
saber onde ela está localizada e qual 

 produto/serviço ela oferece

NÃO TEM COISA
MAIS CHATA QUE...

Candidato que só sabe falar sobre as vantagens que ELE
terá em ser contratado e se esquece de ressaltar quais as
vantagens que a empresa terá com sua contratação, afinal,
tudo é uma via de mão dupla.



01 02 03

SE O ENTREVISTADOR
PERGUNTAR SE VOCÊ
QUER FAZER ALGUMA
PERGUNTA...

Esta é uma vaga
nova ou é uma
substituição?

O que vocês esperam
que seja solucionado

nos próximos 30, 60 e
90 dias?

O que você mais
gosta em trabalhar

aqui?

FAÇA!

ATENÇÃO: 

Se for uma vaga nova, significa que a empresa está crescendo
ou aumentando suas áreas (obaaa)!

Se é uma substituição, significa que o astronauta que está
deixando o planeta não conseguiu entregar o resultado que era
necessário para uma missão de sucesso., ou encontrou outro
planeta para novas missões.

Através da pergunta 02, você perceberá exatamente qual é o
caso. Se as expectativas que a empresa tem com sua chegada
são de mudanças, o astronauta anterior foi solicitado a deixar a
missão.  E você terá ciência do que precisa entregar e qual o
prazo para fazê-lo.

Acredite, tem astronautas que só questionam sobre a missão
depois que estão abordo da nave rumo ao desconhecido.



Alguns exemplos de
perguntas frequentes feitas
nas entrevistas para você se
preparar:

 
ESTRATÉGIA E PREPARO
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Perguntas
para saber
se você
conhece
sobre a
empresa ou
estudou à
respeito da
missão.

Que tipo de oportunidade você enxerga
para o nosso negócio em períodos de
crise?

Qual seria a primeira mudança que você
faria entrando na empresa?

De que forma podemos contribuir para o que
você está buscando profissionalmente?

Por que  devemos te contratar?

O que você conhece do nosso mercado?  

Alguns
exemplos de
perguntas
frequentes
feitas nas
entrevistas
para você se
preparar:

Se você pudesse mudar alguma
escolha que você já fez até hoje, qual
seria ela?

Como você acabaria com
a fome no mundo?

Se fosse um programa do office,
qual seria?

Se você pudesse escolher três
coisas para levar para uma ilha, o que
seria?

Se você fosse presidente do Brasil, 
qual seria a sua primeira atitude?  

As perguntas acima não possuem uma resposta
exata, elas servem para demonstrar seu nível de

conhecimento e de elaboração de respostas
inteligentes   

PERGUNTAS
 FREQUENTES



Quanto mais você pensar e falar sobre sua
trajetória profissional, mais fácil será

recuperar memórias e formular exemplos
práticos durante a entrevista de emprego.

PARA ISSO É
PRECISO
TREINO!
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A entrevista terminou e
agora o momento é de
espera e de segurar a

ansiedade pelo retorno
positivo!

Uma dica excelente é, assim que terminar a
entrevista e você chegar em casa, envie um e-
mail ao recrutador agradecendo a
oportunidade de se apresentar.  Faça um e-
mail bem bacana para que ele não se esqueça
de você!
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VEM SER UM
ROCKET 

e crie novas
possibilidades

de carreira

Você mais
criativo e
inovador
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Design Thinking
Storytelling
Comunicação - Oratória
Marca Pessoal

DESCUBRA NOVOS
PLANETAS 

e novas formas de
adaptação ao

novo mundo do
trabalho
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Entre em
contato

Instagram
macedo.desde_1977

Website
rocketideias.com

TEM ROCKET PARA VOCÊ
E PARA SUA EMPRESA

Instagram
rocket_ideias

LET´S ROCKET

YOUR WORLD!
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