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Download Videos From Social Getfvid is one of the best tools available online for convert videos from Social to mp4 (video) or mp3 (audio) files and download them for free - this service works for computers, tablets and mobile devices. All you need to do is to enter the URL in the text box provided and use the button labeled "Download" to download
the video in the available format. The usage of our website is free and does not require any software or registration. Have fun and enjoy the use of our website. how to use downloader for Social? How do I use Video downloader Chrome Extension? First, add Getfvid Video downloader extension to your browser Then, you can go to the specific page that
contains the video file you want. When you get to the page, you will see a green "Download" (HD or SD) button. You'll need to click it. You'll be automatically taken back to the download page where you can save the video. If you want to download private videos , you can do that with a private video downloader such as getfvid.com/private-downloader.
Usually, only those who are able to see the video's code can download it. Using this tool allows you to capture the video and it still allow it to remain private. Of course, you should still always respect the copyrights of the videos you are downloading. When you're downloading files, they are usually saved into whatever folder you have set as your
default. Your browser normally sets this folder for you. In browser settings you can change and choose manually the destination folder for your downloded videos. Once streaming is done, you can easily save live FB videos to your device using Getfvid Downloader chrome extension. Getfvid doesn't store videos. Neither do we keep copies of
downloaded videos. All videos are hosted on Social's servers. Also, we don't keep track of the download histories of our users, thus making using Getfvid totally anonymous. O processo baixar video Facebook é bastante fácil, e não o tornamos difícil. Portanto, você não ficará estressado ao usar o downloader de vídeo do Facebook. Abaixo, você
encontrará alguns passos simples para baixar videos do Facebook, histórias e bobinas. Baixar video Facebook Antes de mais nada, você precisa criar o link para um vídeo do Facebook. Depois, é necessário colar o link no campo fornecido. Depois disso, você terá que clicar no botão "Download". Quando o link estiver no final da ferramenta, ele
começará a baixar o vídeo para você. O vídeo estará disponível para download em questão de segundos. Não sabe como obter links de vídeo do Facebook? Existem dois métodos para copiar links para download de vídeos do Facebook: Se você vir "vídeo", clique com o botão direito do mouse e clique em "Copiar endereço do link". Ou se você não vir
"vídeo", clique com o botão direito do mouse na data (por exemplo, 26 de agosto às 8h07) e depois em "Copiar endereço do link. Download de Histórias do Facebook Da mesma forma, para os vídeos do Facebook, o processo de download da história do Facebook também é bastante fácil. Você teria que fornecer o link da história do Facebook para o
downloader de vídeo do Facebook online. O link deve ser colado no campo fornecido. Depois de inserir o link, é necessário clicar no botão “Download”. Depois que a ferramenta processar o vídeo, você poderá baixar a história do Facebook no seu dispositivo. Download do carretel do Facebook O processo de download de bobinas do Facebook também
é bastante fácil. Você precisa copiar o link para o carretel do Facebook. Cole-o no campo fornecido. Clique no botão “Baixar”. A ferramenta baixará o vídeo do Facebook para você em questão de instância. Baixar Video do Facebook — RÁPIDO, GRATUITO, FÁCIL! Você já desejou baixar video do Facebook para poder assisti-los offline a qualquer
momento? Se sim, então prepare-se para riscá-lo da sua lista de desejos. Nosso Fb Video Downloader faz um trabalho muito bom, não apenas ajudando você baixar videos do Facebook, mas também garantindo que todo o processo seja livre de problemas e incrivelmente fácil. SOBRE O DOWNLOADER DE VÍDEO DO FACEBOOK POR
SMALLSEOTOOLS Este downloader fb não exige que você instale nenhum software ou aplicativo em seu computador ou dispositivo móvel. Basta apenas o link para o vídeo que deseja baixar e todo o processamento será feito para você em nosso site, para que você só precise clicar para salvar os vídeos no seu dispositivo. Quando criamos o facebook
downloader, nosso objetivo era (e ainda é) tornar o mais conveniente possível para qualquer pessoa pegar um vídeo do Facebook que adora e convertê-lo rapidamente em um arquivo armazenável para ser mantido em seu espaço de armazenamento local. Dessa forma, se você estiver usando o Facebook e viu um vídeo que adora, basta visitar esta
página e baixar o vídeo o mais rápido possível e depois voltar para continuar fazendo suas coisas no Facebook. Esta é de longe a melhor e mais rápida maneira de baixar video do Facebook que você já conheceu. Quão rápido? Nosso sistema é alimentado por um mecanismo de conversão muito exclusivo e sofisticado que baixa, converte e retorna a
saída seguindo o mesmo processo usado no streaming de vídeo. Esse tipo de sistema aterrado permite baixar video do Facebook mesmo quando o processamento ainda não foi concluído no lado do servidor. O que você vai conseguir Os vídeos são a fonte mais poderosa de entretenimento para os internautas; quase todas as plataformas de mídia social
fornecem esse meio de comunicação para seus usuários. Eles servem ao propósito de transmitir mensagens fortes por meio de recursos visuais. No entanto, as plataformas de compartilhamento de vídeo não oferecem a opção baixar video do Facebook. Em vez disso, os usuários precisam olhar para frente e para trás e colocar as mãos em um
downloader de vídeo do FB. O downloader de vídeos do Facebook da SmallSEOTools está aqui para acompanhá-lo. Não é ótimo? O downloader de vídeo para o Facebook está disponível gratuitamente e não há cobranças. Como este downloader do Facebook é um recurso baseado na Web, tudo o que você precisa é de uma conexão estável com a
Internet. Você pode acessar este downloader de vídeo do FB através de qualquer navegador da Web, como Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari, etc. Protetor de histórias do Facebook Este downloader de vídeo do Facebook não se limita apenas a vídeos, pois agora você também pode baixar histórias do Facebook de sua escolha em questão de
instância. Você pode facilmente buscar as histórias do Facebook diretamente no seu dispositivo sem se preocupar. O protetor de histórias do Facebook possui uma interface intuitiva que não exige que você passe por nenhum processo árduo. Obter as histórias do Facebook de sua escolha em seu armazenamento local não é mais um problema.
Downloader de bobinas do Facebook O Facebook Reels é um meio relativamente novo para compartilhar conteúdo visual no Facebook, e criamos um avançado downloader de vídeo do FB que o ajudará a baixar o Facebook Reels no seu dispositivo. O processo de download de bobinas do Facebook é bastante fácil e você não encontrará nenhuma
dificuldade em fazê-lo. Para o download de bobinas do Facebook, basta inserir o URL da bobina do Facebook que você deseja salvar no seu dispositivo. Este downloader do Facebook sem complicações irá buscar e baixar o rolo desejado instantaneamente no seu dispositivo. Recursos do Facebook Video Downloader Livre para usar Não requer
inscrição/inscrição ou registro Interface amigável Compatibilidade com todos os dispositivos Compatibilidade com todos os sistemas operacionais e navegadores Tudo em um baixar video Facebook Rápido e Eficiente Download de clique único Resultados de qualidade HD Baixar video do Facebook por vários motivos Muitos baixadores de vídeo online
do Facebook afirmam oferecer resultados de alta qualidade, mas seus usuários acabam obtendo vídeos de qualidade muito baixa em seus dispositivos. No entanto, esse não é o caso deste downloader de vídeo FB online, pois ele suporta download de vídeo de alta qualidade. Essa ferramenta online garante o download do vídeo e baixar video do

Facebook no seu dispositivo com a mesma qualidade que está disponível na URL enviada pelo usuário. Você não precisa obter um dispositivo específico para usar este downloader de vídeo do Facebook. O SmallSEOTools é suportado por todas as plataformas e todos os seus utilitários, incluindo o downloader de vídeo, são acessíveis de qualquer lugar
do mundo. Esteja você usando um dispositivo Android, iOS, Mac, Windows ou Linux, você pode acessar e usar facilmente este downloader de vídeo para o Facebook sem enfrentar falhas. Os dados de spam enviados por servidores nesses dispositivos são um grande problema para quem está tentando baixar video do Facebook online. No entanto, o
downloader de vídeos do Facebook do SmallSEOTools é uma ferramenta confiável que fornece uma maneira segura de baixar videos do Facebook. Antes de baixar um vídeo, você deseja saber quanto espaço ele consumirá e em que qualidade será baixado? É aí que este downloader de vídeo do FB online prova seu valor para os usuários. Você pode
visualizar facilmente os detalhes do vídeo em tempo real depois de inserir seu URL nesta ferramenta. Depois de ver os detalhes, você pode clicar no botão de download se desejar prosseguir e salvar o vídeo no seu dispositivo. Você pode ter medo de que o downloader de vídeo não busque o mesmo vídeo e baixe alguns arquivos diferentes no seu
dispositivo. Você não sofrerá esse incômodo com o downloader de vídeo do Facebook oferecido neste portal da web, pois oferece uma visualização do vídeo obtido do URL inserido antes de baixá-lo. O downloader de vídeo online do Facebook não leva mais do que alguns segundos para processar sua solicitação baixar video Facebook e transferir o
vídeo para o armazenamento do seu dispositivo. Este utilitário não permitirá que você gaste muito tempo para baixar video do Facebook. Você pode desfrutar de velocidade de download expresso ao usar este utilitário em SmallSEOTools. Comparação O advento deste downloader de vídeos do Facebook tornou mais fácil para as pessoas baixar vídeo
Facebook tanto no PC quanto no celular. Você pode acessar facilmente este downloader do FB através do navegador do seu dispositivo. Se você estiver usando este downloader de vídeo do FB em um PC, acesse o site do Facebook e navegue pelo vídeo que deseja baixar. Depois disso, clique no botão de três pontos e copie seu URL. Uma vez feito isso,
você pode enviar o URL neste downloader de vídeo do Facebook online e iniciar o processo de download. Por outro lado, os usuários móveis só precisam abrir o aplicativo do Facebook e copiar o URL do vídeo que desejam baixar da mesma maneira. Eles podem acessar este downloader do FB através do navegador de seu dispositivo móvel e inserir a
URL do vídeo desejado. Downloader do Facebook Story para PC/Celular Assim como um downloader de vídeo do Facebook, o protetor de histórias do Facebook também é acessível para usuários de desktop e dispositivos móveis. Não importa qual dispositivo você esteja usando, o protetor de histórias do Facebook é fácil de acessar e usar. Os usuários
móveis podem visualizar facilmente as histórias do Facebook acessando o aplicativo. Quando se trata de baixar a história do Facebook, você precisa abrir a história que deseja salvar e clicar no botão de três pontos para copiar sua URL. Uma vez feito isso, você pode enviá-lo para o downloader de histórias do Facebook no seu celular e transferi-lo
diretamente para o seu dispositivo. Por outro lado, os usuários de PC precisam acessar o site do Facebook em vez do aplicativo. Aqui, eles podem visualizar a história que desejam baixar e clicar no botão de três pontos para copiar seu URL da mesma maneira. Depois disso, eles podem simplesmente inserir o URL neste downloader de vídeo do FB e
clicar no botão de download para iniciar o processo de download da história do Facebook e baixar a história do Facebook em seu dispositivo em questão de segundos. Downloader do Facebook Reel para PC/Celular O downloader de bobina do Facebook está disponível para usuários de desktop e dispositivos móveis. Os rolos são um novo meio de
compartilhamento de conteúdo no gigante da mídia social Facebook. Você pode baixar bobinas do Facebook no PC visitando o Facebook através de seu navegador. Depois de chegar à página principal da sua conta, você verá a opção de rolo. Clique nele e, em seguida, navegue no rolo que deseja baixar. Depois de encontrar o rolo que você deseja
baixar, clique no botão de três pontos e copie seu URL. Em seguida, você precisa inserir a URL do carretel nesta ferramenta para iniciar o processo download video do Facebook. Por outro lado, se você quiser baixar o carretel do Facebook no seu celular, você precisa abrir o aplicativo em vez do site do Facebook. Aqui, também, você precisa acessar
os rolos do Facebook e explorar o rolo que deseja baixar. Em seguida, você deve tocar no botão de três pontos e copiar seu URL. Depois de fazer isso, você precisa enviar o URL nesta ferramenta e tocar no botão de download. Em pouco tempo, a ferramenta buscará o carretel desejado e o transferirá para o armazenamento do seu dispositivo. Vídeos
privados x públicos O downloader de vídeo do Facebook garante que você obtenha o conteúdo desejado em questão de instantes. Nossa maior prioridade é disponibilizar os dados para os usuários que já são divulgados pelos criadores do conteúdo. No entanto, há um problema no cenário; você não terá permissão para baixar os vídeos, bobinas e
histórias que são privados porque a política de privacidade do gigante da mídia social é bastante rígida e eles não permitem que você baixa video do Facebook seja marcado como privado. No entanto, você é totalmente livre para baixar vídeos do Facebook que são públicos desta plataforma. NOTA LEGAL Observe que NÃO suportamos o download de
vídeos protegidos por direitos autorais — ou seja, vídeos sobre os quais outras pessoas ou organizações têm direitos autorais — sem a permissão dos criadores originais. Mais ainda, NÃO apoiamos o uso de vídeos de outras pessoas para fins comerciais sem sua permissão expressa. Se você fizer isso, NÃO assumimos nenhuma responsabilidade, mesmo
que você use nosso serviço para baixar vídeo Facebook. Recomendamos que nossos usuários baixem APENAS vídeos sem direitos autorais e apenas para uso offline pessoal, exceto para seus próprios vídeos. Não nos responsabilizamos por qualquer violação de direitos autorais que possa ocorrer ao usar esta ferramenta. Você também pode conferir
outras de nossas ferramentas relacionadas, incluindo Video to GIF Converter e Find Facebook ID. Perguntas frequentes Podemos baixar histórias privadas? Não, você não tem permissão para baixar histórias marcadas como privadas. No entanto, não comprometemos a privacidade dos usuários e, por esse motivo, o conteúdo visual privado não pode
ser baixado. Para onde vão meus vídeos após o download? Seus arquivos de vídeo baixados serão salvos em qualquer pasta que você tenha definido como seu local de salvamento padrão em seu computador, tablet ou smartphone. Como obter o link da história para download? É muito fácil obter o link da história para download; você teria que clicar no
botão presente do lado direito, que é de três pontos. Lá, você pode obter o link para o vídeo. Em que formato os vídeos são baixados? Geralmente, os vídeos disponíveis no Facebook estão em formato Mp4 e MOV, e o downloader de vídeos do Facebook permite baixar vídeos no mesmo formato em que são publicados. Posso baixar vídeos ao vivo do
Facebook com esta ferramenta? Sim você pode. Mas você tem que esperar que a transmissão ao vivo seja concluída primeiro e depois é só copiar o link e seguir os passos explicados acima. Como baixar vídeos do Fb Reels para o Android? O download dos vídeos do FB reels no Android também é bastante fácil. Primeiro, você precisa acessar a
ferramenta do seu navegador e fornecer o link para obter os vídeos em seu armazenamento local. Como baixar bobinas de vídeo do Facebook para o seu iPhone (iOS)? O download de bobinas de vídeo do Facebook no seu iPhone é simples e bastante fácil. Antes de tudo, acesse o downloader de vídeo do Facebook pelo navegador do seu celular e insira
a URL para obter o conteúdo diretamente no armazenamento local do seu dispositivo.
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