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Convertendo Vídeo Gravado 
 

 

Para que seus vídeos gravados funcionem corretamente em nossos Servidores e tenham 

compatibilidade com dispositivos moveis, ele deve seguir alguns padrões tais como:  

 

- Codec de Vídeo: H264 

 

- Codec de Áudio: AAC 

 

- Formato do Vídeo: MP4 ou FLV 

 

Se o seu vídeo não estiver com estas configurações, e se você não tiver algum software que 

faça esta conversão, você pode utilizar o FormatFactory que é um software gratuito, 

desenvolvemos um tutorial com base neste software. 

 

 

 

1) Faça o download deste software pela internet e instale-o em sua maquina; 

 

 
 

 

 

2) Converta seu vídeo para o formato MP4 ou FLV, neste tutorial iremos converter para 

MP4 ; 
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3) Após clicar na opção “Todos para MP4” clique em “Configurações de Saída”, para 

que você possa configurar os codecs de vídeo e áudio, e o bit rate do vídeo e do áudio; 

 

 

4) Na opção “Perfil” você ira selecionar de acordo com o plano que você contratou, neste 

tutorial iremos usar o exemplo de um plano de 384 Kbps de qualidade, então 384 Kbps por 

se tratar de uma qualidade média, iremos selecionar a opção “Média Qualidade e 

Tamanho”; 
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5) Agora vamos alterar a opção “Codificar vídeo” para “AVC(H264)”, na opção 

“Tamanho do Vídeo” para “Padrão”, por padrão a opção de “Codificar Áudio” já está 

em “AAC” e nas opções “Taxa de bit (Kb/s)” do Vídeo e Audio você ira inserir a 

quantidade que desejar, desde que a soma das duas taxas não ultrapassem a quantidade 

contratada. Após inserir todas as informações clique em “OK”; 
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6) Agora iremos adicionar o vídeo que está pendente a conversão, para isto clique em 

“Adicionar Arquivo”; 

 

 

7) Após adicionar o seu vídeo, você pode escolher a pasta de destino para o seu vídeo 

convertido, basta alterar a opção “Pasta de Destino” com a opção “Browser”. Já escolhido 

a pasta de destino de seu vídeo convertido clique em “OK”; 
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8) Após fazer todas as configurações necessárias basta clicar em “Iniciar” para começar a 

conversão; 

 

 

 

 

9) Após o termino da conversão basta localizar o seu vídeo convertido na pasta de destino, 

e enviar para nosso servidor. O envio pode ser via Painel ou FTP. 
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Se você não tiver disponibilidade de converter os seus vídeos através deste software, você 

pode contratar um serviço de Conversão de Vídeo da Sitehosting. 

Esta ferramenta de Conversão é incluída em seu Painel de Controle, o mesmo que você 

envia os seus vídeos para nosso servidor. 

Contratando este serviço você pode enviar os seus vídeos com qualquer codec, qualquer 

formato e qualquer bit rate, que o nosso servidor ira converter automaticamente para as 

configurações adequadas. 

Este serviço não está incluso em nenhum Serviço de Streaming, é uma ferramenta a parte. 

Para se informar mais sobre esta ferramenta entre em contato com o nosso Suporte, através 

de nossa Central de Atendimento. 

 

 

http://www.sitehosting.com.br/central-de-atendimento/

