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Skype.... O que é o Skype? 

Skype é um software que permite 

comunicação pela Internet através de 

conexões de voz sobre IP (VoIP), desde 

maio de 2011 pertence a Microsoft,  mas foi  

inicialmente criado pelo dinamarquês,  

Janus Friis e pelo sueco Niklas Zennström,  

quando trabalhavam na firma Kazaa.  

 



• O Skype é um programa gratuito(alguns 

serviços)  é  simples de se utilizar e 

permite realização de chamadas, sem 

nenhum custo, para qualquer parte do 

mundo. 

•  O Skype serve principalmente de 

comunicador através da voz, mas também, 

tem as funções de mensagem instantânea 

e compartilhamento de arquivos.  

 

 

 
 

 

 



 

  

•Os criadores do Skype desenvolveram o 

programa para oferecer um modo de fazer 

chamadas telefônicas nacionais e 

internacionais no ambiente de IM 

(mensagens instantâneas). 

 

•  Por utilizar os recursos publicamente 

disponíveis na Internet, o Skype é capaz de 

prover o serviço com sucesso. 

 



Características do Skype 

• Comunicação ilimitada e grátis para outros usuários 
Skype no mundo inteiro. 

• Qualidade de som. 

• Criptografado (não é seguro porque não é possível gerar 
e/ ou confirmar o certificado digital). 

• Pode exigir configuração em alguns antivírus e firewalls, 
que bloqueiam portas de acesso. 

• A lista de contatos do Skype mostra quando seus amigos 
estão online e disponíveis para falar ou conversar. 

• Com o Skype você pode falar em tempo real, enviar 
arquivos e conversar com muitas pessoas ao mesmo 

tempo numa conferência. 

 



Quanto custa? 

 

 

O Skype oferece ainda os serviços SkypeIn e 

SkypeOut, que são pagos e operam com tarifas 

reduzidas. O SkypeIn é um código de acesso que 

permite que as pessoas utilizem telefones comuns 

e celulares para ligar para seu Skype. O  SkypeOut 

é uma alternativa fácil e econômica para ligar para 

telefones fixos e celulares no mundo todo através 

do Skype. 

 



Como comprar e pagar? 

A compra é feita pelo site do Skype  

www.skype.com/store/buy/skypeout.html.  

 

O pagamento é feito via cartão de crédito 

internacional. Até o momento essa é a única 

forma de pagamento. Existem duas opções de 

compra de créditos: € 10,00 ou € 25,00 (por volta 

de R$ 35,00 e R$ 88,00, respectivamente).  
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