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Depoimentos 

“Fiz com Rodrigo o disco Tempo Caboclo, de Mauro Senise. Era um 
projeto onde eu esperava encontrar muitas difi culdades, por misturar o 
popular e o erudito, mas que fi cou fácil com o trabalho de Rodrigo 
Lopes”.

Jota Morais, produtor.

Diretor Musical do disco “Tempo Caboclo”, de Mauro Senise, indicado ao Grammy 

Latino 2006 na categoria “Melhor disco de Música Erudita”. 

“Rodrigo é de uma geração fantástica. Conhece música, tem interesse 
histórico, sensibilidade e uma enorme capacidade técnica para gravar, 
editar, mixar, masterizar, enfi m para deixar qualquer CD e DVD com o 
apuro e precisão que o artista deseja e sonha”.

Wagner Tiso, maestro

Prêmio Rival BR 2003 com o disco “Cenas Brasileiras”, editado por Rodrigo Lopes. 

“Gostaria de recomendar vivamente o trabalho de Rodrigo Lopes. Já 
tivemos a oportunidade de realizar diversos projetos juntos na Biscoito 
Fino, e observo que além de todas as suas qualidades como técnico, 
trata-se também de um músico, e portanto apto a ler as partituras 
musicais, o que agiliza em muito o resultado”.

Francis Hime, compositor, maestro e produtor.

“Em minha opinião, Rodrigo é no momento o mais promissor produtor 
musical, pois alia seriedade e conhecimento como engenheiro de som a 
uma excepcional musicalidade”.

Luiz Claudio Ramos, arranjador e produtor.

Diretor musical do disco “Carioca ao Vivo”, de Chico Buarque, gravado, editado e 
mixado por Rodrigo Lopes; indicado ao Grammy Latino 2008 na categoria “Melhor 
disco de MPB”.



 

Sobre o Autor 

Rodrigo de Castro Lopes é Engenheiro de Áudio formado pela 

Berklee College of Music (Boston, USA), Bacharel em Música pela 

Universidade de Brasília (DF, Brasil), e mestre em Didática de Prá-

ticas Musicais Interpretativas pela Unirio (RJ, Brasil).

Em sua carreira trabalhou na gravação, mixagem e masteri-

zação de discos de artistas como Chico Buarque, Georges Mousta-

ki, Leila Pinheiro, Lulu Santos, Xuxa, Banda Eva, Roberto Carlos, 

Mauro Senise, Luiz Melodia, Chico Pinheiro, Ná Ozzetti, Nelson 

Ayres, Wagner Tiso, Francis Hime, Tim Maia, Raul Seixas, Caetano 

Veloso, Gilberto Gil, Julio Iglesias e Juan Luis Guerra, entre muitos 

outros. 

Além de ter gravado um disco vencedor do Grammy (USA), 

teve trabalhos indicados 8 vezes ao Grammy Latino, além de ter 

diversos prêmios TIM e Rival BR, entre outros.
 



Introdução

Na minha história como engenheiro de áudio, percebi que alguns  

profi ssionais conseguiam produzir trabalhos de altíssima qualidade, com 

uma regularidade incrível de resultados. Eles mostravam segurança em 

suas decisões, e eram respeitados pelos produtores e arranjadores, com 

quem dialogavam de igual para igual.

Esses profi ssionais eram também os que pegavam os trabalhos mais              

interessantes, sendo chamados por artistas com os quais eu sonhava em 

trabalhar, pois eu já era fã de muitos deles bem antes de começar a trabalhar 

em estúdios. 

 

Esses engenheiros tinham mais liberdade criativa nas suas mixa-

gens e o respeito e confi ança dos clientes. Por esse motivo podiam usar o             

tempo que julgassem necessário para deixar o som do jeito que queriam, 

sem serem questionados quanto ao seu trabalho ou ao tempo usado para 

atingir resultados. 

Acompanhei alguns desses profi ssionais como assistente no início de 

minha carreira, e percebi que o diferencial que possuíam era a sua capaci-

dade de análise e organização do discurso musical, e como utilizavam as 

ferramentas do estúdio para interagir com esse discurso. Me perguntava se 

algum dia conseguiria ouvir com a mesma objetividade que eles ouviam, o 

que fazia com que eles fossem chamados para os projetos mais legais.

Ao mesmo tempo, via vários outros profi ssionais que batalhavam no 

mercado sem conseguir gigs diferenciadas, tanto em termos de qualidade 

quanto de valores, e cheguei a duvidar se conseguiria chegar ao padrão que 

sonhava quando entrei na profi ssão. 



O que mais me chamava a atenção era a desconfi ança dos artistas 

e produtores quando outros engenheiros estavam pilotando a sessão. 

Eu mesmo vi situações de desconfi ança, como uma em que o produ-

tor entregou a fi ta errada ao engenheiro, e o acusou de ter apagado as    

músicas, quando a puseram para tocar e o material que ele esperava 

não estava lá. Ou o arranjador que mudou o time code da sessão MIDI, 

e culpou o engenheiro quando tudo saiu de sync. 

Em todos esses casos, eles disseram que se o engenheiro fosse 

o outro, em quem eles confi avam, isso não teria acontecido. Pare-

cia que esses engenheiros falavam a mesma língua dos    clientes, e 

que a comunicação fl uía em outro nível, que eu ainda não conseguia              

atingir. Mesmo quando havia pequenos enganos, os clientes confi avam 

que eles seriam rapidamente resolvidos. Eles viam esses engenheiros 

como parceiros, e não como subordinados. 

O grande salto em meu trabalho veio quando percebi que poderia 

usar, no processo de gravação e mixagem, as ferramentas de análise 

musical que estudei como pianista em cursos avançados de técnica 

e interpretação. E o melhor é que, como o engenheiro de áudio lida 

com menos parâmetros do som do que o músico, a adaptação dessas 

ferramentas para o ofício do engenheiro de mixagem gera diversas      

simplifi cações, tornando-as princípios muito simples e fáceis de 

entender.

No começo alguns produtores me viam com desconfi ança, afi nal, 

quem é esse técnico que vem dar palpites na parte musical? Ao apontar 

uma possível solução para um instrumento que não estava funcionando, 

cheguei a ouvir de um produtor a frase “faz o seu trabalho que eu faço 

o meu”. 



Com o tempo comecei a pegar trabalhos que tinham mais 

qualidade musical, e comecei a aprimorar as minhas ferramentas, 

como os músicos também fazem. Quando os produtores que trabalhavam 

com os artistas que eu ambicionava trabalhar começaram a perceber que 

eu sabia o que estava dizendo, a situação mudou. 

Hoje consigo argumentar e justifi car as minhas escolhas na gra-

vação e na mixagem, e entender o que os clientes querem que seja 

modifi cado, quando dizem que não estão gostando do resultado. É a 

tal confi ança da qual falei no início. Eles têm certeza de que consigo 

entender o que estão dizendo, e chegar ao resultado que esperam. 

Nesse trajeto percebi algumas posturas, comuns na nossa profi ssão, 

que nos levam a gastar tempo e dinheiro em focos que nos desviam 

do que realmente importa para chegar a esse nível profi ssional. Com 

o tempo aprendi a fugir de algumas armadilhas, compartilho aqui com 

vocês algumas dicas sobre como evitá-las. 

Espero que sejam úteis!

 



Cinco erros comuns na formação e prática 
do engenheiro de mixagem 

1- Achar que equipamentos são sufi cientes para trazer 
clientes.

Clientes de alto nível exigem uma qualidade mínima para o 

equipamento usado em suas produções. Porém, com o advento dos 

home studios, é possível gravar muita coisa com qualidade 

profissional em condições que há pouco tempo seriam im-

pensáveis. O engenheiro de mixagem trabalha com a organização 

de elementos e ideias musicais - assim como o intérprete ou instru-

mentista. É claro que um equipamento de má qualidade pode espantar 

clientes, mas equipamentos caros podem ser encontrados em diversos 

estúdios e, se tiverem que escolher entre dois estúdios com equipa-

mentos semelhantes, os clientes vão escolher os lugares onde trabalham 

engenheiros que apresentam maior regularidade na qualidade de seus 

trabalhos. 

Investir em equipamentos de qualidade evita que você perca 

clientes, mas não é uma garantia de que o cliente te chamará para 

trabalhar (a não ser que seja algo com uma característica sonora única, 

mas mesmo assim a sua habilidade profi ssional também deverá estar 

assegurada). E o mais importante: equipamentos raramente fi delizam 

clientes, e o que mais queremos é que os clientes voltem para trabalhar 

conosco em todas as suas produções. Em último caso, os equipamen-

tos podem ser alugados, mas a mão de obra com qualidade e estilo 

próprio é insubstituível. 



Invista em equipamento, busque sempre a melhor qualidade 

dentro do seu orçamento, mas invista também em formação.

 Procure fontes de informação e de formação que realmente 

façam uma diferença na qualidade de seu trabalho, permitindo que 

atraia e fi delize os clientes que estejam preocupados de verdade em 

conseguir um resultado, e dispostos a pagar pelo seu tempo para que 

o trabalho atinja o resultado que esperam. A diferença entre dois estú-

dios com equipamentos de qualidade semelhante será o trabalho dos 

engenheiros nos dois lugares, e é ele que manterá os clientes, não o 

equipamento sozinho.

2- Não saber usar referências

Todos os livros e profi ssionais respeitados aconselham usar gra-

vações de terceiros como referência para sua mixagem ou masteri-

zação. É comum que engenheiros de mixagem ou masterização tenham 

uma pequena coleção de gravações que usam como modelo de sono-

ridade para seus trabalhos. Mas em poucos lugares se explica como 

usar essas referências.

Se considerarmos que as gravações usadas como referência pos-

suem um arranjo diferente, tocado por músicos diferentes, com outros 

instrumentos e em outro estúdio, não há como chegar a uma sonoridade 

igual. Muitos engenheiros de mixagem, em formação ou profi ssionais, 

já perderam um tempo precioso comparando o seu trabalho com as 

referências que tinham, sem conseguir chegar a uma conclusão 

racional e objetiva, trabalhando muitas vezes com base na intuição, 

na busca de um som “parecido”.



Isso acontece porque precisamos de uma referência em comum 

para poder comparar duas gravações. Algo nas duas tem que estar 

igual, para que possa ser usado como ponto de partida para avaliar 

todos os outros parâmetros do som.

A metodologia nesse caso é muito simples, muito mais simples 

do que parece, até, e acho estranho que isso não seja muito mais 

discutido na maioria dos cursos de mixagem que já vi por aí: o foco 

principal da atenção do ouvinte será sempre o elemento condutor da 

narrativa musical .  Ou seja, a voz, se for uma música cantada, 

ou o instrumento solista, se for um trabalho instrumental. Por isso o 

primeiro passo quando vamos usar uma referência é igualar o volume 

aparente dos elementos de condução nas duas gravações, ou seja, da 

voz em nossa mixagem e na gravação que usamos como referência. 

Uma vez que as vozes tiverem volume ou presença semelhantes, é 

possível entender se a quantidade de grave está parecida, se os agudos 

estão em planos e com qualidade similares, se os elementos harmô-

nicos possuem o mesmo tamanho aparente etc. Esse primeiro passo 

vai permitir que todos os outros parâmetros possam ser percebidos 

e trabalhados individualmente, mantendo sempre um elemento em 

comum, o que garantirá que não percamos a dimensão das compa-

rações.

3- Achar que equipamentos vão eliminar o trabalho 
braçal

Um colega contava uma história divertida. Quando um cliente di-

zia “nossa, o computador hoje em dia faz tudo, não é?” ele respondia: 

“não sei, vamos ver...”, encostava na cadeira e fi cava olhando para o 

computador. Depois de um tempo dizia: “acho que não, eu mesmo 



vou ter que fazer”. 

Equipamentos são ferramentas importantíssimas, mas não sabem 

distinguir o que é intencional do que é fortuito na execução musical. 

Isso faz com que o engenheiro de mixagem tenha que tomar decisões 

e intervir em muitos mais momentos do trabalho do que pode parecer. 

Um exemplo comum é o caso dos processadores dinâmicos. 

Compressores são processadores que atenuam as variações de inten-

sidade. Mas eles não têm como saber se uma variação foi algo 

intencional, como no caso de um acento, por exemplo, ou uma nota 

que saiu do controle e que deve ser levada de volta ao contexto. Por 

isso a maior parte dos ajustes de volume terminará sendo ajustada 

manualmente, por condução de volume ou processamento do áudio 

(ganho). Não tenha preguiça de conduzir. Não tenha medo de automa-

tizar parâmetros dos processadores ou da mixagem. Se o artista canta 

mais fraco em um trecho, mas você não quer que haja uma mudança 

de sonoridade por causa da atuação menos presente do compressor, 

automatize o threshold do compressor, de forma que ele continue com 

o mesmo padrão de atuação, mesmo em trechos com menos inten-

sidade. Depois aumente o volume do trecho, para compensar. 

Conduções e automatizações bem aplicadas vão gerar homoge-

neidade e coerência no resultado fi nal, e tornarão a audição mais 

agradável e confortável. Por fim, mesmo se não quisermos uma 

sonoridade agradável e confortável, até nesse caso deve fi car claro que 

esse resultado é algo intencional. E mesmo nessa situação a condução 

e automatização podem ajudar a deixar essa intenção mais clara. 



4- Trabalhar sobre os sons isolados, sem ouvir como os 
processadores afetam a interação entre sons simultâneos.

Quando um som é ouvido sozinho, fi ca claro como a equalização 

o a compressão atuam sobre ele. Isso, porém, não signifi ca que a 

“melhor” sonoridade quando o som está modo solo corresponde ao 

que funcionará melhor em um contexto que envolva outros sons. No 

entanto, a maior parte das regulagens costuma ser aplicada com o canal 

em modo “solo”. É importante aprender a ouvir como a compressão 

ou a equalização afetam a interação do som que está sendo processado 

com os outros sons que ocorrem simultaneamente. 

Algumas técnicas, como a audição periférica para equalização 

subtrativa, por exemplo, permitem explicitar essa relação, colocando 

as interações nas perspectivas corretas. A técnica de audição periférica é 

aplicada quando temos um som principal e um segundo som de apoio. 

Se o som principal perder clareza ou defi nição ao somarmos o som de 

apoio, a equalização subtrativa pode ser aplicada a esse segundo som, 

usando a audição periférica. A técnica consiste em focar a atenção 

auditiva no som principal do trecho, enquanto se varre a frequência de 

atenuação do equalizador que processa o som de apoio. Quando o som 

que é foco da atenção for percebido com maior clareza, o equalizador 

estará centrado na frequência de corte mais efi caz para aquela situação 

específi ca. 

Para aplicar essa e outras técnicas, é preciso que o engenheiro 

aprenda a regular os processadores dentro do contexto musical, com 

todos os canais abertos, sem necessariamente solar o canal ao qual se 

aplicam os processadores.



5- Acreditar que a simples observação do trabalho de 
outros engenheiros será sufi ciente para aprender a gravar 
e mixar.

Alguém que ouça 3.000 horas de gravações de pianistas tocando 

não se tornará um pianista. Mesmo que nas gravações eles expliquem 

o quê fazem ou como fazem, você só estará apto a fazê-lo se souber 

praticar como eles praticaram, e isso é muito diferente de ver outras 

pessoas praticando ou tocando. 

Você imagina um treino de futebol em que os jogadores fi cassem 

só observando outros jogadores enquanto jogam, ou assistindo a 

palestras de jogadores que explicam como jogam? Esses jogadores até 

podem aprender alguns “macetes”, mas isso é muito diferente de um 

treinamento de verdade. A preparação para o jogo exige 

 1.   Exercícios e preparação para abordar difi culdades específi cas

 2.   Metas, com avaliação dos resultados obtidos nos treinos e 

planejamento para melhorar esses resultados.

O aprendizado funciona melhor com exercícios planejados espe-

cifi camente para cobrir diferentes difi culdades encontradas na prática 

da profi ssão, e com o acompanhamento de um tutor capacitado. Ele 

avaliará o seu desempenho e dará uma devolutiva sobre os resultados, 

permitindo identifi car o que dá certo e o que não funciona, ajudando o 

aluno a desenvolver um repertório próprio de estratégias e ferramentas 

para usar durante a mixagem – assim como um jogador de futebol faz 

antes entrar em campo e “simplesmente” jogar.



Gastar dinheiro em sites com 30.000 horas de vídeos de 

profissionais mostrando como trabalham pode te dar algumas ideias 

sobre as ferramentas que ele usa, mas você vai demorar muito mais 

tempo para chegar ao nível desses profi ssionais do que se tiver um 

programa planejado, com didática específi ca e avaliação do resulta-

do de seus exercícios.



Isso é o que proponho em meus cursos online e presencial. 

Para receber mais dicas e informações sobre essa proposta pedagógica, 

cadastre-se em minha mala direta, no site

http://www.rodrigodecastrolopes.com.br/informativorodrigolopes 

Para acesso a textos especializados, artigos e insights, inscreva-se no 

meu blog 

exclusivo para assinantes em

http://www.rodrigodecastrolopes.com.br/entrada-area-assinantes

Você pode também acompanhar no Facebook minha página 

“Arte no Áudio – Som e Música”: 

 https://www.facebook.com/rodrigodecastrolopesmusica/ 

  Obrigado pelo seu interesse, até breve!

               Rodrigo de Castro Lopes


