
 
 
 
 

 
 
Hoje teremos o nosso primeiro desafio voltado para efeitos sonoros. 
 
Muitas pessoas podem optar por não fazer esse desafio, mas eu tenho duas questões 
importantes que peço que preste atenção antes de tomar essa decisão: 
 

1- Efeitos sonoros são uma parte muito importante do trabalho de qualquer 
profissional de áudio para jogos indies. 

2- Como a maioria fica voltado somente pra música, quando pegam pra fazer efeitos 
sonoros existe um foco bem baixo nessa expertise, ou seja, quem foca tem mais 
possibilidade profissional comparado a alguém de música. 



3- É um conhecimento importante para entender o todo, mesmo que você não goste 
ou não opte por atuar nessa área, é um conhecimento muito importante para se no 
futuro você atuar dirigindo projetos de games. 

 
Este primeiro desafio de efeitos sonoros consiste em: 
 

• Criar um vídeo que compile todas as tarefas do módulo 3 (sim, precisa assistir) 
• Este vídeo não pode ultrapassar 1 minuto de duração (você vai saber no futuro o 

porque) 
• Este video DEVE conter no final ou no começo seu site e/ou e-mail e/ou seu 

soundcloud 
• Ao postar o vídeo (existe uma aula no módulo 3 que demonstra basicamente como 

editar esses vídeos) você precisa: 
o Fazer uma descrição curta do tipo “[seu nome] SFX Reel” 
o Este vídeo precisa ter tags que descrevam jogos parecidos com o tipo de sons 

que você criou e detalhes como a DAW que usou (não economize), para o 
que você fez, por exemplo (em letras minúsculas): 

§ “SFX REEL” “SOUND EFFECTS” “GAMING SOUND EFFECTS” “EFEITOS 
SONOROS PARA JOGOS” “ABLETON LIVE” “ABLETON” “INDIE GAMES”  
“BLAZING CHROME” “CONTRA SPEC OPS” “EVOLVE” “GAME AUDIO 
ACADEMY” “GAME AUDIO DESIGNER” “SOUND DESIGN” ”REEL” 

o A descrição do vídeo precisa conter algum contato seu e se possível a 
descrição dos efeitos que você criou em dois idiomas (caso não saiba inglês o 
Google Translator é melhor do que nada), muita gente foca somente no 
Inglês, mas não cometa esse erro, tenha também uma descrição em 
Português, no áudio eu vou explicar melhor o porque desse detalhamento, 
essa descrição NÃO pode ser inferior a 150 caracteres, tente obviamente 
dentro de um lógica repetir algumas das tags durante a descrição (isso 
ajuda). 

o Suba o vídeo publico e se possível (se o seu canal deixar) crie uma thumbnail 
especial para ele, com alguma imagem que chame a atenção, porém que seja 
100% ligada ao que você esta apresentando nele. 

o Se você não sabe nada de arte veja esse vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=yrm8gdO_ywQ&vl=pt se souber Inglês 
veja esse aqui: https://www.youtube.com/watch?v=ReE87Wl6c4I 

o Dicas extras para capas: https://www.youtube.com/watch?v=dyFM31GE_Wc 
• Você vai levar uns 10 dias para fazer isso com qualidade estudando uma hora e meia 

somente nos dias uteis ;) 
 

 
 
 
 
 


