
Envios

SMS

O Envio de SMS é uma funcionalidade disponibilizada de acordo com 

seu plano contratado. A partir dele é possível realizar envios de SMS 

em massa para um grupo de contatos pré-selecionados no sistema. 

Sendo possível também combinar com diferentes réguas de comuni-

cação a partir da automação.
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O Dinamize Mail permite que sejam efetuados envios de SMS para os contatos 

de sua base. Os envios podem ser feitos de duas maneiras: programando pontu-

almente o envio do SMS para sua lista de contatos ou pelo recurso de automação.

Para iniciar o processo de envio de SMS no Dinamize Mail, primeiramente é neces-

sário o cadastro dos telefones de seus contatos. Para isso, é necessário a criação 

de um campo do tipo “Telefone”.
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Uma das maneiras, é no momento da importação. Para que seja realizada a importação do telefone de 

seus contatos, é necessário que todos seus contatos possuam DDI e DDD além de seu respectivo núme-

ro, sem caracteres especiais ou espaços.

Segue abaixo um exemplo:

No segundo passo da importação, “Estrutura”, conforme a imagem abaixo, será criado o campo de tipo 

“Telefone” e associado à coluna onde constam os telefones de seu arquivo importado.

Na importação do Telefone

Criação do 
campo Telefone

Há dois caminhos para criar o campo 

Telefone dentro do Dinamize Mail.
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Ao clicar em “Criar novo”, defina um nome ao seu campo e, logo após, informe o tipo “Telefone”. 

Então, clique em “Salvar”.

Depois é necessário associar a coluna do arquivo com o campo criado por telefone e definir o 

padrão para DDI e DDD para o caso de o telefone estar incompleto no arquivo importado:
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A outra opção é criar o campo previamente, acessando as Configurações dos Contatos, 

conforme abaixo:

Contatos > Configurações da lista.

Na Configuração da lista
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Em Campos da lista, clique em Adicionar campo.

Então defina o nome para o seu campo e selecione o tipo “Telefone”.
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Você pode realizar um envio pontual de SMS, assim como um envio de e-mail normal. Basta acessar o menu 

Envios > SMS.

Clicando em “Novo SMS” você inicia a edição das informações do seu SMS no passo 1.

Passo 1
Público: No primeiro passo você seleciona o público, podendo enviar para a toda sua lista de contatos, ou 

ainda segmentar por marcadores, filtros ou importação.

Campanha: Também é possível agrupar seus SMS’s em campanhas que são selecionadas no segundo campo.

Nome do envio: O nome do envio é muito útil para sua organização na ferramenta a fim de localizar melhor 

seus envios, lembrando que este nome não aparece para seus destinatários.

Campo com Telefone: É necessário selecionar o campo criado previamente referente aos números de tele-

fone de sua lista de contatos.

Envio de SMS
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Passo 2
No passo 2, edição da mensagem, você irá criar o conteúdo, será enviado ao seus destinatários, como o 

nome de remetente e a mensagem de seu SMS.

Na mensagem é possível personalizar seu conteúdo, como incluir Regras de Conteúdo e Campos perso-

nalizados do contato como nome, primeiro nome etc.

Importante: O limite de caracteres no nome de remetente é de 20, já o limite para o conteúdo da mensagem 

é de 120.

Observação: Ao utilizar campos personalizados, deve-se verificar o tamanho do texto contido no campo, 

para que somando com o restante não ultrapasse os 120 caracteres. Por exemplo, ao utilizar um campo 

personalizado Nome, se o nome do contato for muito extenso, seu SMS pode ultrapassar os 120 caracteres 

permitidos e ser rejeitado pela operadora.
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Passo 3
No passo 3 do envio de seu SMS serão definidas algumas configurações do envio, podendo agendá-lo ou fina-

lizar o envio neste passo.

Agendamento: No Agendamento você pode selecionar “Não enviar agora” para apenas salvar o envio e en-

viar posteriormente, “Enviar agora” para realizar o envio imediatamente ou “Agendar envio” para agendar 

uma data de realização do envio.

Público: É possível revisar os contatos que irão participar deste envio selecionados no passo 1. Também  é 

possível limitar uma quantidade específica de contatos que irão receber este envio. O processo de seleção 

deste público é aleatório dentro do público que foi selecionado.

Recorrência: Você pode optar por repetir o mesmo envio, sendo possível selecionar o horário, os dias da 

semana e também uma data para ser finalizada a recorrência.
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SMS na Automação

Você pode programar ações automáticas de SMS baseadas na entrada de novos contatos na sua lista, no 

comportamento dos contatos em relação à sua newsletter (abriram/não abriram, clicaram/não clicaram), 

em eventos ligados a campos de data, a partir de qualquer alteração que seja feita nos campos do contato 

e, também, na navegação do site da sua empresa, inclusive com timer de abandono de navegação, tudo isso 

a partir do módulo de Automação.

Nesta automação de exemplo, será enviado um SMS para os contatos que não visualizaram uma determi-

nada campanha.

Passo 1
Para que seja feito o envio, você deve optar por um dos gatilhos em Envios > Automação > Nova auto-

mação.

Adicione um novo gatilho de Comportamento do contato:
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Abrirá uma tela, e selecionaremos a opção “Não visualizaram“, “Uma campanha específica”. Selecione 

a campanha desejada e na opção “Apenas considerar para este gatilho os contatos que cumprirem os 

seguintes critérios” escolhemos “Todos os contatos”.

Passo 2
No campo que define quando a ação vai ocorrer determine que será “Após 30 dias”

Surgirá a opção “O que fazer”.

Selecione Enviar SMS.
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Abrirá uma janela, escolhemos um SMS que já estava pronto, para fins de exemplo.

Se você precisar criar um novo, clique no botão.

Então será exibida a peça de html escolhida. Se for esta, clique no botão verde “Selecionar”

Passo 3
Parabéns! Você configurou uma automação usando SMS!
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Seus envios de SMS gerarão relatórios para acompanhamento de sua campanha. O relatório apresentará 

os dados de entrega, respostas e solicitações de descadastro. Contém também informações como público, 

comportamento (operadora de telefonia do contato) e erros.

Você também pode exportar o relatório em PDF.

Download do PDF:

Percentual de entrega, resposta e descadastro:

Clicando em alguma das opções acima, você verifica cada contato.

Relatório de SMS 
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Comportamento dos contatos por Operadora:

Aba de erros:



17Envios de SMS

Para visualizar o relatório de seu envio de SMS, clique em Relatórios > Envios > Visualizar como - Lista 

de SMS > No envio desejado - Ação - Selecione > Relatório.
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