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Introdução 

Através do Email2SMS você pode enviar SMS a partir do seu e-mail.  

Essa ferramenta transforma o conteúdo de um e-mail em uma mensagem 

SMS com até 150 caracteres. 

Para utilizar o Email2SMS você precisa entrar em sua conta, clicar no menu 

Email2SMS e cadastrar os e-mails que serão usados para enviar SMS (ver 

imagem abaixo). 

 

 

 

Após você ter cadastrado e autorizado o tráfego de SMS através do 

Email2SMS você poderá usar a ferramenta de duas maneiras: 
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Formas de Utilização 

 

Observações Importantes: 

Evite enviar e-mails contendo acentuações, e se você optar por integração 

via sistemas (disparando e-mail através de um sistema), opte sempre por 

enviar e-mails usando conteúdo multipart ou text/plan. 

 

Envio Simples: 

 

Enviar e-mail para: sms@facilitamovel.com.br 

Assunto da Mensagem: Número para o qual será enviado o SMS, ex.: 

5199238448. 

Corpo da Mensagem: Mensagem de Texto de até 150 caracteres que será 

transformada em SMS. 
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Envio para múltiplos destinatários: 

 

Enviar e-mail para: smsmultiplo@facilitamovel.com.br 

Obs: Perceba que este tipo de envio a ordem dos campos é ao inverso do 

envio simples. 

Assunto da Mensagem: Mensagem de Texto de até 150 caracteres que 

será transformado em SMS. 

Corpo da Mensagem: Números de celulares contendo DDD, separados por 

ponto e vírgula (;), contendo todos destinatários que você quer que receba 

sua mensagem. 

Ex:5198222211;1197112234;2199933387 

 

 

 

Com o mail2sms, você ganha agilidade ao mandar mensagens!! 
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Envio para Grupos de Contatos: 

 

Enviar e-mail para: smsgrupo@facilitamovel.com.br 

Assunto da Mensagem: Código do Grupo de Contatos que deseja enviar o 

SMS (veja na imagem abaixo aonde encontrar este código) 

Corpo da Mensagem: Mensagem que será o texto do seu SMS. Sem 

acentuação nem caracteres especiais. (Evite usar HTML ou e-mails com 

fontes coloridas, use preferencialmente texto puro) 

 

 

Para você cadastrar novos grupos, faça seu login em nossa plataforma, 

clique em contatos no menu da esquerda.  
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A seta de cima indica o código do grupo que você irá colocar no assunto do 

seu email, essa ferramenta permite envios de apenas 1 grupo a cada e-

mails disparado, sendo que neste grupo você pode ter milhares contatos.  

Caso você queira disparar SMS para mais de um grupo, é necessário enviar 

um email para o primeiro grupo, e outro email para o segundo grupo. 
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