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Em dois dias, o Facebook ganhou dois amigos de peso. No dia 13 deste mês, a rede social, que 
possui mais de 600 milhões de usuários, ganhou integração à ferramenta de pesquisas da 
Microsoft, o Bing. No dia 14, a quinta versão do Skype foi lançada também com funções que o 
conectam à rede social. 
 
A última atualização do programa de comunicação Skype, disponível em português em 
skype.com, ganhou uma seção só para o Facebook, em que é possível ver o mural da rede 
social, que conta com atualizações dos seus amigos. 
 
A novidade é lenta: o mural demorou de 10 a 18 segundos para carregar a cada vez que o 
Skype foi aberto durante os testes, sendo que ele é mostrado quase instantaneamente quando 
o Facebook é acessado pelo navegador. 
 
A agenda telefônica permite ligações rápidas (pagas) para amigos do Facebook, mas, se você 
tentar checar atualizações antigas ou fuçar em um perfil, o Skype vai mandá-lo justamente 
para o Facebook no browser. 
 
FACEBING? 
 
A integração do Facebook com o Bing (bing.com) promete deixar as pesquisas no buscador 
mais eficazes ao transformá-las em uma experiência social. Isso se dá com duas medidas, que 
ainda não têm previsão para chegar ao Brasil: quando você procura por sites de restaurante, 
festas, filmes, shows, lugares e eventos de que seus amigos do Facebook gostaram (clicaram 
em Curtir) ganham destaque no resultado. 
 
Além disso, se você digita o nome de um amigo no Bing e ele tem um perfil público no 
Facebook, ele aparece nos resultados. 
 
Para amenizar as preocupações acerca da exposição involuntária de nomes, fotos e outras 
informações pessoais disponíveis nos perfis do Facebook, a Microsoft informou no blog do Bing 
que só são usados os dados marcados como públicos e que seus amigos não têm acesso ao 
histórico de suas buscas. 
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