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TÓPICO 3 | Obtenção e instalação do Kodi Custom 

O Kodi é um mediacenter gratuito e qualquer pessoa poderá efetuar o download do instalador, 

instalar e configurar em quantas máquinas pretender. Não existe qualquer tipo de cobrança 

para o uso do programa, pelo time do Kodi. O Kodi é um produto da XBMC Foundation, 

registrada nos Estados Unidos e trata-se de uma Fundação sem fins lucrativos. 

Já o Kodi Custom (customizado), é uma versão compilada pelo Wanilton, administrador do 

Fórum Media Brasil. Essa versão customizada, por ele intitulada de Custom, isto é, Kodi Custom, 

também não é comercializada, como não poderia, todavia, não é uma versão pública, mas 

disponibilizada para os usuários da comunidade. Para obter o direito de uso, deve o interessado 

fazer parte do grupo de usuários, cadastrando-se, gratuitamente, na página do fórum, em 

www.xbmcbrasil.net. 

 

Uma vez na comunidade e sendo usuário vip, a versão compilada Kodi Custom, que tem em seu 

instalador, versão customizada da skin MQ7, estará disponível para download e os usuários 

recebem suporte personalizado, inclusive remoto, pra instalação, configuração etc. 

A instalação do Kodi Custom é bastante rápida e simples, sendo o instalador auto explicativo, 

lembrando que está disponível unicamente para o sistema operacional Windows 7 a Windows 

10, qualquer versão 32 ou 64 bit. 

Ainda com respeito a instalação, o arquivo é atualizado praticamente todos os dias e o usuário 

recebe login para acessar o Google Drive e fazer o download do instalador. Querendo, o usuário 

poderá receber suporte remoto para a instalação, isto é, através de ferramenta do fórum, o 

Wanilton acessa a máquina do usuário e faz a instalação, mas isso é desnecessário pela 

simplicidade na tarefa de instalar. 

O acesso ao Google Drive e o download do arquivo de instalação são tarefas bastante simples. 

                  

Basta acessar o link fornecido, clicar no botão azul da primeira imagem e após, fazer duplo clique 

na versão do Kodi que deseja utilizar, na imagem da direita. Isso fará o arquivo ser baixado para 

o seu computador em questão de poucos minutos. 

O Kodi Custom possui mais de uma versão e as diferenças entre elas estão detalhadas em tópicos 

no Fórum Media Brasil. Eu uso e recomendo usar a terceira ou quarta versão na imagem, por 

serem as mais atuais versões do Kodi. 

http://www.xbmcbrasil.net/
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Abaixo, as telas apresentadas pelo instalador do Kodi Custom. Basta confirmar os botões em 

destaque para que a instalação padrão (recomendada) ocorra. 

 

 

                       

Ao concluir a instalação, o Kodi exibirá a tela abaixo. Um clique no botão “Finish” finaliza o 

processo de instalação. 
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Ao abrir o Kodi Custom na primeira vez, é possível uma tela popup seja exibida, pedindo 

permissão para que o Kodi seja incluído nas exceções do Firewall do Windows, na qual deve-se 

clicar em Permitir e o Kodi será aberto, exibindo essa tela inicial. Você está no Kodi Custom. 

Tela inicial de Kodi 

 

Deixo algumas das centenas de imagens da skin MQ7 no Kodi Custom. 

 

       

        

       


