
Title: Internet Correios: Como Configurar e Vale a Pena Contratar? 

Meta: Saiba Como Configurar a Internet Correios em seu Celular, Aprenda a Recarregar os 
seus Créditos e Veja se a Internet Correios é Boa! 

● H1: Internet Correios 
● H2: Configurar internet Correios 
● H2: Internet dos Correios 
● H2: Planos Correios celular 

Temos muita impressão vindo dessa keyword, acho que é bom colocar. 
● H3: Recarga correios celular 
● H2: Internet dos Correios é boa? 
● H3: Cobertura da Internet Correios 
● H3: Contratar Correios Celular 

Internet Correios 
Os Correios também atuam no ramo de telecomunicações como uma operadora de planos 
de celular. A internet dos Correios vem chamando a atenção de muitas pessoas por 
oferecer bons pacotes com preços mais acessíveis. 

Mas por se tratar de algo recente e que ainda pode gerar dúvidas, vamos abordar neste 
texto tudo de mais importante você precisa saber sobre a internet Correios. 

Confira: 

● Como configurar internet Correios? 
● Quais os planos Correios Celular? 
● Como fazer uma recarga? 
● A internet dos Correios é boa? 
● Cobertura Correios celular; 

Configurar internet Correios 
Assim como em outras operadoras, a internet Correios é configurada automaticamente nos 
celulares, após a ativação do chip. 

Porém, se você possui um chip dos Correios e sua internet não está funcionando 
corretamente, existem formas simples de resolver o problema. Você pode configurar a 
internet Correios manualmente ou acessar o site da operadora. 

Configurar internet Correios online 

A forma mais fácil de configurar a sua internet dos Correios é pelo site da operadora. 

1. Acesse o site dos Correios; 
2. Escolha a marca do seu celular; 
3. Procure e selecione o modelo que você utiliza; 

https://melhorplano.net/chip-correios
http://correios.tweakker.com/choose


4. Preencha os campos com seu número Correios Celular; 
5. Confirme e aguarde uma mensagem de texto com a configuração automática da sua 

internet. 

Caso esse passo a passo não funcione, aprenda a configurar a internet Correios 
manualmente. 

Configurar internet dos Correios no Android: 

1. Acesse as Configurações; 
2. Vá em “Redes Móveis”; 
3. Ative os Dados em Roaming; 
4. Na mesma página, vá em “Seleção de Banda”; 
5. Abra os Pontos de Acesso; 
6. Clique em "Adicionar Ponto de Acesso"; 
7. Preencha o campo “Nome” com a palavra “Correios”; 
8. Preencha o campo “APN” com “internet.br”. 

Configurar internet Correios no iOS: 
1. Vá nos Ajustes; 
2. Selecione “Celular” e ative os Dados Celulares; 
3. Na mesma página, abra “Opções de Dados Celulares”; 
4. Vá para “Voz e Dados”; 
5. Ative LTE caso já não esteja ativado; 
6. Volte à tela anterior e vá para “Rede de Dados Celulares”; 
7. Preencha o campo “Nome” com “Correios”; 
8. Preencha o campo “APN” com “internet.br”. 

Ainda tem dúvidas? Confira o passo a passo com imagens diretamente na página da 
operadora. 

Internet dos Correios 
A internet dos Correios funciona através de sinais 2G, 3G e 4G. As redes 2G possuem 
menor velocidade de conexão, enquanto 3G e 4G são mais rápidas e possuem maior 
estabilidade. 

A Correios é uma operadora móvel virtual que utiliza a infraestrutura de outra empresa já 
estabelecida no mercado. O sinal da internet dos Correios é transmitido pelas antenas da 
TIM. 

Planos Correios Celular 
A Correios celular possui apenas planos pré-pagos, portanto, você deve realizar recargas 
para utilizar os benefícios. Existem diversas opções de valores e benefícios de acordo com 
cada recarga, ou seja, quanto maior o valor, mais vantagens você recebe. 

https://correioscelular.com.br/como-configurar-sua-internet.html
https://correioscelular.com.br/como-configurar-sua-internet.html


Confira os planos disponíveis: 

Valor Internet Ligações/SMS 

R$25 1GB 60 minutos ou 60 SMS 

R$30 2GB 100 minutos ou 100 SMS 

R$40 3GB Ilimitados 

R$50 6GB Ilimitados 

R$75 10GB Ilimitados 

 

Benefícios Internet Correios 

 

WhatsApp grátis 
Todos os planos 
possuem WhatsApp sem 
descontar da franquia. 

 

Sem bloqueio de 
internet 
Se o pacote de dados for 
consumido, você 
continua navegando com 
velocidade reduzida. 

Acumule benefícios 
Renovando os créditos 
antes da data limite, você 
acumula minutos e dados 
o mês seguinte. 

A internet dos Correios não é a ideal para você? Compare planos de outras 
operadoras e escolha a melhor opção para seu perfil! 

Card controle da Claro, Oi, Vivo, TIM. 

Recarga Correios Celular 
Se seus créditos acabarem e você não quiser ficar com a velocidade da internet Correios 
reduzida, basta realizar uma recarga e renovar seus benefícios. 

Confira os valores de recarga disponíveis: 

 

Você pode fazer uma recarga e aproveitar sua internet dos Correios nos seguintes canais: 

● Agências próprias dos Correios (encontre a mais próxima de você); 
● Diversos estabelecimentos comerciais através das máquinas Cielo; 

https://www.correioscelular.com.br/onde-comprar.html


● No site oficial da operadora, clicando em “Recarregue já”; 
● Via SMS, enviando a palavra RECARGA para o número 290; 
● Ligação para *290. 

 A Internet dos Correios é boa? 

Essa resposta irá depender do seu tipo de perfil. Como a operadora utiliza a mesma rede da 
TIM, seu desempenho será similar . 

Na pesquisa mais recente da OpenSignal, a TIM aparece em terceiro lugar no quesito 
velocidade de internet, ficando atrás das concorrentes Vivo e da Claro, que lidera em 
primeiro lugar. 

Entretanto, a cobertura da operadora é a maior do país, portanto a falta de sinal não deverá 
ser um problema  para quem mora em regiões com ampla cobertura da operadora. 

Cobertura Internet Correios 

A cobertura da Correios Celular é bastante ampla, segundo a Teleco, são 3.370 municípios 
atendidos com a rede 4G. Porém em algumas cidades mais afastadas dos grandes centros, 
o sinal pode sofrer interferências e instabilidades. 

Você pode conferir a cobertura no site da TIM. 

Por se tratar de uma operadora que trabalha apenas com planos pré-pagos, a Correios 
Celular pode ser interessante para quem utiliza o telefone móvel com menos frequência e 
não precisa ficar recarregando seu plano constantemente. 

Entretanto, recomendamos sempre que você compare outras opções disponíveis e escolha 
a melhor para você. 

Compare planos de outras operadoras disponíveis em sua região e economize! 

Card controle da Claro, Oi, Vivo, TIM. 

 

https://www.correioscelular.com.br/recarregue-seu-chip.html
https://www.opensignal.com/reports/2019/07/brazil/mobile-network-experience
https://www.teleco.com.br/4G_cobertura.asp#
http://tim-geoportal.geoportal3d.com.br/

