
 
 

 
 
Hoje temos nossa primeira quest de projeto, o desafio é começar a se organizar pra atingir o 
nosso primeiro objetivo, a gente nesses primeiros 7 dias apresentou a nossa primeira 
Milestone. 
 
Em projetos as Milestones (pedras fundamentais) são entregas, são pontos importantes 
que vão nos ajudar em qualquer projeto que vamos tocar a partir de hoje (pago ou não em 
games). 
 
A nossa primeira Milestone é a entrega das 5 músicas (que podem ser as do PTG, exercício 1 
e 2 – ou – alguma música de algum contest passado da GAA – ou – de algum jogo que você 
esteja trabalhando). 
 



Como você vai entregar essas músicas? Você vai subir elas com as capinhas que 
representam as artes no Soundcloud - ou – subir as músicas do PTG e enviar seu 
fechamento do curso. 
 
Para te ajudar a definir o que te impede de seguir no projeto e que ponto vamos seguir nele, 
vamos criar uma Matriz SWOT. 
 
A Matriz SWOT é usada sempre em inicio de projetos ou milestones pra Definir: 

• Strenghts (FORÇAS): Seus pontos fortes na tarefa que precisa ser realizada 
• Oportunidades: Quais São as oportunidades envolvidas em realizar essa entrega 
• Weaknesses (FRAQUEZAS): Quais são suas fraquezas? Técnicas e pessoais para essa 

entrega, o que você vai precisar trabalhar pra chegar no seu objetivo 
• Threats (Ameaças): Quais as ameaças que externas que podem te atrapalhar a 

conseguir o seu objetivo? Problemas como falta de luz, trabalho, escola podem ser 
ameaças que podem te atrapalhar a chegar no seu objetivo. 

 
Você vai ter que preencher a Matriz SWOT dessa primeira Milestone, vou deixar um WORD 
somente com ela para usar em todas as outras milestones do desafio. 
 
Em todo projeto você precisa saber o que precisa ser entregue e quando precisa entregar, 
criar Milestones e ter em mente a matriz SWOT de cada uma te impede de falhar nos prazos 
e de no final não finalizar com a qualidade esperada por você e pelo cliente. 
 
Então vou te apresentar a primeira milestone e um exemplo de como você pode preencher 
a sua matriz, você não precisa entregar isso pro cliente, é um documento interno seu, que 
inclusive você pode usar pra qualquer projeto que for trabalhar. 
 
 
 
 
 
  



MILESTONE 1: ENTREGA DAS 5 MÚSICAS PARA O SEU PORTFÓLIO 
DATA DE ENTREGA DA MILESTONE: DIA 15 DO DESAFIO 
 

MATRIZ SWOT DA MILESTONE 1 
 

 Ajudam no objetivo Prejudicam no objetivo 
 FORÇAS FRAQUEZAS 

AMBIENTE 
INTERNO 
(atributos 
pessoais) 

 
Conhecimento em música 

eletrônica 
 

Conhecimento de teoria musical 
necessário para compor 

 
Horas livres pra criar 

 
Ter familiaridade com as Aulas 

 
 
 

 
Não dominar música orquestral 

 
Não ter experiência em trilhas pra 

games 
 

Não ser uma pessoa focada em 
prazos  

 
Achar meu trabalho fraco 
(síndrome do impostor) 

 OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
AMBIENTE 
EXTERNO 

(atributos do 
ambiente) 

 
Construir Portfólio 

 
 

Seguir com o Desafio em dia 
 
 

Avançar passos rumo a minha 
expertise em criar áudio pra 

games 
 
 

 
Computador fraco, que pode 

quebrar 
 

Ter algum pico de projeto no meu 
trabalho fora Game Audio 

 
Feriado (família querendo ir viajar) 

 
Namorada(o) cobrando atenção o 

tempo todo 
 

 
 
 
PRAZO FINAL DO DESAFIO: 15/10/2018 
 
 


