
Como ver contatos da agenda do 

celular pelo computador 
Google Contatos permite ver números de telefone salvos no smartphone pelo PC. 

 

É possível ver os números de telefone salvos na agenda do seu celular, pelo 

computador, no Google Contatos (contacts.google.com). Para isso, basta 

sincronizar os contatos gravados no smartphone com sua a conta Google e 

acessar tudo pelo PC. O recurso é útil em caso de esquecer o celular em casa 

— ou perdê-lo — e precisar consultar um número específico. Ainda é possível 

encontrar os contatos frequentes, e-mails vinculados ao perfil, interações online 

e outros dados. Veja como fazer isso no passo a passo deste tutorial. 

 

 

 

Como sincronizar contatos da agenda do celular com a conta 
Google  

Passo 1. Para acessar os números de contatos da agenda do celular no PC é 
necessário vincular os números com sua conta Google. Normalmente, essa 
função está ativada em celulares com Android. Entretanto, para conferir a 
configuração toque no botão de "Configurar" e selecione "Contas";  

https://contacts.google.com/
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google.html


 

 

Passo 2. Selecione "Google" e encontre sua conta de uso mais frequente, 

indicado pelo e-mail correspondente. Em seguida, ative a chave ao lado de 

"Contatos", mantendo em verde. Será feita a sincronização em nuvem. 

 

 



 

Como encontrar contatos do celular pelo PC 

Passo 1. Com a sincronização ativada, o usuário pode conferir seus contatos 
pelo PC. Para isso, acesse a página específica do Google para essa função 
(contacts.google.com) e faça o login na conta com o nome de usuário e senha. 
Vale lembrar que os dados de acesso do Google são os mesmos para qualquer 
serviço, como Gmail. Confirme em "Próxima";  

 

Passo 2. Todos os números sincronizados do celular aparecerão na tela do PC 

na aba de "Contatos". É possível pesquisar por nomes específicos usando a 

barra de busca no topo; 

 

 

https://contacts.google.com/
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/gmail.html


 

Passo 3. Ao selecionar um deles será possível clicar no botão de "estrela" para 

favoritar (exibir no topo da lista), encontrar o número de telefone (e todos os 

outros atrelados ao contato), e-mail, interações e mais; 

 

 

 

Passo 4. Em "Contatos frequentes" estão as pessoas com as quais se 

relacionou recentemente, seja por ligação ou e-mail. Assim é mais fácil 

encontrar um contato importante. 

 

 

Fonte: 

TechTudo: https://goo.gl/mUNzxi 


