
Clip gain, compressão e 
automação de volume

Quais são as diferenças?
Quando deveríamos usar um ou outro?



Clip gain
● Modificação manual do ganho na entrada do mixer
● Parecido com o ganho na mesa analógica
● Clip gain influi todos os plug-ins na faixa
● Clip gain influi sends pré- e pós-fade
● Processo manual, mais demorado
● Pode ser automatizado
● Soa transparente



Compressão
● Modificação automática do ganho
● Posição: Depois do clip gain, antes do fader (plug-in)
● Compressão influi sends pré- e pós-fade
● Mais rápido para aplicar do que clip gain e volume
● Pode alterar a sonoridade do material (não transparente)



Volume
● Modificação manual do ganho na saída da faixa
● Posição: Depois dos plug-ins
● Volume somente influi sends pós-fade
● Processo manual, mais demorado
● Pode ser automatizado
● Soa transparente



Resumindo...
Vantagens Desvantagens

Clip gain Transparente, influi plug-ins e 
sends, pode ser automatizado.

Processo manual.

Compressão Processo rápido e automático 
para conter a dinâmica.

Pode alterar a sonoridade.

Volume Transparente, último ponto do 
ganho na faixa. Não influi 
plug-ins ou sends pré-fade.

Processo manual.



Exemplo: Mixar uma voz
● Utilize clip gain para equilibrar o ganho entre as partes 

diferentes da música (verso, refrão)
● Coloque um compressor para ajudar você a conter 

variações de dinâmica 
● Por causa dos ajustes no clip gain, o compressor vai 

sempre trabalhar na mesma faixa de redução de ganho
● Por último, use automação de volume para deixar a voz 

sempre na posição certa



Seja bem-vindo(a) na Futuresonic!
Olá, sou o Norbert e fiquei feliz que você se interessou 
por meu trabalho. Minha missão é ajudar técnicos como 
você a produzir material cada vez melhor!

Por isso, tenho mais recursos gratuitos para você!

● A minha newsletter semanal com notícias e 
dicas de áudio. Inscreva-se aqui, é gratuito!

● Meu canal no YouTube onde publico tutoriais 
sobre áudio semanalmente. Esse link te leva lá!

E se você quer aprofundar seus conhecimentos em áudio ainda mais, confira a assinatura dos meus cursos online. 

Você ganha acesso a muito material exclusivo e faz parte de uma comunidade focada em áudio!

Experimente a assinatura nos primeiros 7 dias sem compromisso. Siga esse link e conheça a proposta!

https://future-sonic.com.br/inscreva-se
https://www.youtube.com/c/FuturesonicBrasil?sub_confirmation=1
https://future-sonic.com.br/access-all-areas

