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Bem-vindo ao Lucrativo NF-e 2011

Muito obrigado por ter escolhido o Lucrativo NF-e
A Evoluthiva Sistemas tem trabalhado cada vez mais para aprimorar 
o Lucrativo NF-e com o intuito de torná-lo mais prático e eficaz na 
tarefa de emissão de notas fiscais.



Introdução

Visão geral do Lucrativo NF-e

O Lucrativo NF-e é um programa de computador destinado a 
emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e). Ele destaca-se pela 
simplicidade e facilidade de uso em uma interface agradável e de 
fácil entendimento.

Instalação

A instalação do sistema consiste em fazer download do sistema 
instalador, descompactar, instalar e configurar com suas 
informações. 

Os passos para este processo são os seguintes:

1) Baixar e instalar o aplicativo disponível no endereço 
(www.lucrativo.com.br/nfe);

2) Adquirir um certificado digital específico para NF-e, podendo 
ser do tipo A1 (instalado) ou A3 (token ou cartão) de um dos 
fornecedores: Serasa, Certisign ou através dos correios.

3) Contatar seu contador para que ele inicie o processo de 
homologação de sua empresa. Cada estado possui 
procedimentos e restrições diferentes para este processo, 
mas, normalmente é feito através do site do Sefaz de seu 
estado.

4) Após o período de testes mínimos exigidos pelo seu estado, 
faça a solicitação de entrada em produção. Feito isso a 
empresa deixará definitivamente de utilizar as notas modelo 1 
ou 1a, passando a utilizar-se somente da NF-e.

http://www.lucrativo.com.br/nfe


Após o inicio do processo de instalação a tela se abrirá e basta 
seguir, clicando no botão Avançar.



Na próxima janela leia o contrato e clique no item “Eu aceito os 
termos do contrato” e logo clique em avançar. 



Nesta janela mantenha a sugestão dada pelo sistema, exceto em 
situações que você deseje ou necessite instalar o mesmo em 
alguma pasta mais específica ou onde você possua mais poderes de 
gerenciamento.
Logo clique no botão avançar.
Haverá então uma pequena demora, normal, porque trata-se do 
tempo necessário para a descompactação de alguns arquivos de 
instalação do sistema.

Instalação do XAMPP

Este é a próxima janela que se abrirá e refere-se a um recurso 
utilizado pelo sistema que é o Xampp (um pacote que contempla 
Apache, MySQL e Php), necessário para a impressão do DANFE / 
NF-e.

Esta segunda mensagem poderá surgir caso você utilize o Windows 
7 ou superior. Trata-se de um aviso em relação aos poderes no seu 



computador. Apenas clique OK.

Nesta janela, que ainda refere-se ao software você deverá clicar no 
Avançar.

Nesta janela certifique-se de que a pasta de destino é c:\xampp. 
Mesmo no Windows XP, onde há a possibilidade de instalação em 
outra pasta, busque utilizar esta por questões de padronização.

file:///c:/xampp


Após as confirmações anteriores a instalação prosseguirá com uma 
tela semelhante a esta acima, exibindo os dados de instalação e 
logo a janela será semelhante a próxima.



Esta indicação nos mostra que o XAMPP foi instalado com sucesso.
Clique no botão Finish.

Responda sim a esta pergunta, pois, refere-se a execução do 
programa.

Instalação do Firebird

Ao término das instalações do XAMPP o sistema nos perguntará 
sobre a instalação do Firebird. Agora trata-se do gerenciador de 
dados do sistema. O SGDB Firebird deve ser instalado caso já não 
exista no seu computador. Outros sistemas podem fazer uso do 
mesmo programa, portanto, é importante certificar-se de que o 
mesmo não esteja instalado antes de responder SIM a esta 
pergunta.
Estando certo de que não há outra versão de Firebird instalada 
clique em Sim e continue o processo.



Estes passos são idênticos aos anteriores, portanto, basta aceitar o 
contrato e ir clicando no Next, Next, Finish. Não haverá 
necessidade de nenhuma alteração significativa nos parâmetros 
que se seguem.

Conclusão da instalação
Assim que o Firebird estiver instalado o sistema prosseguirá com a 
instalação do software Lucrativo NF-e normalmente, exibindo uma 
janela similar a esta a seguir:



Clique novamente em Avançar para continuar.



Clique em avançar até que se apresente o botão concluir, então 
clique nele. 
Este é o último passo do processo de instalação. A partir de agora 
você já poderá iniciar a configuração e utilização do Lucrativo NFe.

Configurar o sistema – Assistente Lucrativo NF-e
A janela do assistente aparecendo indicará a você o fim do 
processo de instalação e você pode agora seguir aos passos de 
configuração onde informará os dados de sua empresa entre 
outros.

Caso deseje acessar esta janela outras vezes, estará disponível na 
dua área de trabalho através do link similar a este:



Note que a esquerda existem 5 opções. Estes passos podem 
naturalmente serem seguidos neste processo.

Mais acima temos três botões, que servem para navegação: Passo 
Anterior, Inicio, Próximo Passo. Eles servem para navegar entre os 
passos. 

Outra forma de prosseguir é clicando-se sobre os passos na área à 
esquerda da página.

1. Dados da Empresa 



Nesta janela você deve preencher cuidadosamente com as 
informações de sua empresa. Estes dados são obrigatórios. 
Importante: Mesmo em modo de testes é fundamental que você 
informe o CNPJ e nome da empresa corretamente.

Caso você ainda não esteja com tudo ajustado deverá preencher o 
campo ambiente de destino com a opção “Teste”

Ao finalizar o preenchimento você deve clicar no botão “Gravar ou 
atualizar as informações”

2. Credenciais

Juntamente com o sistema você adquiriu um recarga, que permite 
a você emitir um número determinado de notas fiscais. Neste caso 
você deve inserir estas credenciais nesta janela. Aqui também é 
possível verificar o seu saldo de notas fiscais.



Para inserir mais notas clique em “Inserir Mais” e preencha as 
informações na janela que será disponibilizada a seguir e clique em 
gravar.

3. Utilitários



A terceira etapa permite ajustar e executar diversos programas. 
Esta etapa só será necessária caso você solicite algum suporte aos 
nossos técnicos.

4. Manuais

A quarta etapa refere-se aos manuais e documentos referentes ao 
sistema. Eles permitem que você estude sobre o sistema. Todas as 
informações disponíveis nesta janela também poderão ser 
acessadas através de nossa página www.lucrativo.com.br/nfe, na 
área Documentos e Videos.

http://www.lucrativo.com.br/nfe


5. Análise da Instalação
Este procedimento permite identificar possíveis falhas durante o 
processo de instalação. Todos os itens anteriores do processo pode 
ser avaliado por este importante utiliário.

Este artificio criamos para lhe dar mais segurança em relação a 
qualidade de sua instalação. Caso os itens nesta etapa esteja 
corrigidos e corretos você esta pronto a seguir adiante e iniciar 
definitivamente o uso do sistema Lucrativo NF-e.



Conhecendo o Lucrativo NF-e

Onde devo clicar?

Cada um dos ícones possui uma finalidade específica.

Lucrativo NF-e é o programa que possibilita os cadastramentos, 
emissão de nota e acompanhamento dos processos;

Lucrativo NF-e Assistente é o programa responsável pela 
configuração do sistema emissor de NF-e;

Link NF-e é o software responsável pela comunicação dos arquivos 
com o SEFAZ. Este software deve estar ativo na barra de tarefas da 
área de trabalho, normalmente ao lado do relógio do windows.

Acessando o Lucrativo NF-e
Ao clicar no icone “Lucrativo NF-e” será exibida a janela de acesso 
principal ao sistema, semelhante a que segue:

Selecione neste caso o operador ROOT e clique em Acessar.



Menu principal

O Lucrativo NF-e possui um menu, separado por itens e sub-itens, 
bem como uma barra de atalhos onde podemos ver os ícones:

 Empresa→
 Usuários→
 Produtos→
 Clientes/Fornecedores→
 Pedidos→
 Consulta→
 Busca / Localizar→
 Localizar especial→

No menu, mais ao topo podemos ver os itens: Arquivo, Estoque, 
NF-e, Vendas, Relatórios, Ferramentas, Consultas, Utilitários, Ajuda

Dedique alguns minutos para familiarizar-se com o Lucrativo NF-e. 
Navegue entre os itens de menu para conhecer o que cada um 
apresenta. Para tal basta apontar o mouse  e clicar. Feito isso a 
janela correspondente a ação se abrirá.



Na página principal do sistema existem todos os itens necessários 
para a emissão de notas fiscais e gerência sobre as informações 
contidas no sistema.

Esta é a janela principal do sistema Lucrativo NF-e. Através dela 
você pode realizar a emissão de notas, bem como, toda a gerência 
sobre suas informações.

Cadastro (Clientes e Fornecedores)



No módulo cadastro você poderá realizar o cadastramento tanto 
de clientes como de fornecedores. 
Uma regra que serve para todo o sistema é que acima vemos os 
dados e logo abaixo temos uma visão dos itens já inseridos ou de 
acordo com o filtro que selecionamos.
Este é um grande diferencial, pois, permite que a qualquer 
momento você possa ajustar ou localizar um cliente.

Como localizar um cadastro?

O sistema de localização do Lucrativo, baseia-se no princípio clique 
e procure, onde você apenas seleciona o campo desejado, por 
exemplo o campo NOME na área inferior da janela, onde 
aparecem os dados (browser) e digita o que deseja buscar.



A parte inferior ficará semelhante a esta. Onde aparecerá o que 
você esta digitando, no caso da imagem “EVOL” e abaixo será 
exibido o primeiro item com esta palavra, no caso, EVOLUTHIVA. 
A busca é incremental e deve ser fechada com a tecla <TAB>

Como inserir um cadastro?

Para inserir um novo cadastro clique no botão Novo.

Preencha as informações acima e clique no botão Aceitar. 

Caso mude ideia e deseje desprezar os dados digitados clique no 
botão desfazer.

Os dados de endereço do cadastro devem ser digitados da 
seguinte forma:  RRR XXXXXXX, NNNN / CCCCC 
Onde
RRR = Rua, Av., Travessa
XXXXXXXX = Nome da rua
NNNN = Número 
CCCCC  = Complemento. Caso haja

Outras formas são:

RRR XXXXXXX, NNNN
RRR XXXXXXX, SN 
* SN = Sem número



Veja alguns exemplos de endereço:

RUA DEZIDÉRIO SEVERINO, 400 / 603
AV. PROTASIO ALVES, 5040 / 01
AV. CARLOS GOMES, 1480
RUA DAS ESQUINAS, SN

Como alterar um cadastro?

Para alterar quaisquer informações no sistema, posicione-se onde 
deseja alterar.

Faça isso através do browser de dados

Após posicionado, clique no botão alterar 

Faça as alterações na área de edição conforme necessário e em 
seguida clique no botão aceitar para salvar as modificações.

Ao aceitar a barra de tarefas retorna ao seu estado normal, ficando 
com aparência semelhante a esta.



O que faz a distinção entre clientes e fornecedores ou quais outros 
tipos de cadastro é o item Ficha, na parte superior da janela. Esta 
fica deriva do cadastro de “Tipos de Cadastro”

Tipos de cadastro
Os tipos de cadastros são acessíveis em Arquivo  Cadastro → → 
Tipos de Cadastro. A janela assemelha-se a esta e permite que 
sejam inseridos, alterados ou excluídos, bem como, atribuidas 
cores de acordo com o tipo de cadastro referenciado.

Como fazer para:

Nesta sessão existem vários itens e tutoriais para facilitar o 
processo de aprendizagem, pois, respondem a perguntas 
específicas.



Como inserir um produto?

Para inserir um produto você de ir em:
Arquivo  Produtos  Produtos→ →

A janela segue a regra geral, exemplificada no item “Como inserir 
um cadastro?” e “Como alterar um cadastro?”.
As peculiaridades desta janela está principalmente no primeiro 
campo, Grupo/Cod ou simplesmente CÓDIGO que é composto da 
seguinte forma: GGGNNNN, onde GGG = Código do grupo  e 
NNNN é o número dentro do grupo.

Tendo em mente isso, devemos, antes de cadastrar nossos itens, 
pensarmos em como desejamos agrupá-los, então, vamos a janela 



de grupos, similar a seguinte:

Nesta janela devemos inserir nossos grupos, com 3 dígitos. 
Exemplo:

001 – IMPRESSORAS
002 – TECLADOS
003 – CPUs
004 – MONITORES
005 – GABINETES
300 – SERVIÇOS

E assim por diante. Feito isso, podemos então realizar nosso 
cadastramento. Ao concluir o cadastro selecione o item e clique 
em OK para retornar ao cadastro de produtos.
Esta janela de grupos também é acessível através dos itens:
Arquivo  Grupos→



Lembre-se sempre de clicar no botão Aceitar ao finalizar um 
cadastro para que o sistema de fato armazene a informação 
registrada.

Note que alguns campos possuem o icone

Isso significa que o campo é associado a uma segunda tabela. 
Clicando-se neste campo a janela correspondente se abre. Este é o 
caso do botão que está ao lado do campo código.

Outros campos possuem ainda o icone 

Isso indica que o mesmo tem um valor sugerido. Ao clicar neste 
ícone o sistema preenche com esta sugestão.

Como inserir um pedido?

O pedido é uma prévia da nota fiscal, portanto, recomendamos 
fortemente que ele seja utilizado sempre. Para acessar os pedidos 
vá em:
Vendas  Pedidos  Via assistente→ →

A janela inicial de pedidos contém a relação geral de pedidos. 



Cada pedido é um item, mas, pode ser duplicado, apagado ou 
alterado a qualquer momento.

Cada pedido registrado contém um número, data e dados do 
criador. Todo o histórico de mudanças sobre pedidos é 
armazenado e pode ser consultado a qualquer tempo.

Para inserir um novo pedido deve-se clicar no botão novo.



Na janela que se apresenta, clique novamente no botão novo e se 
iniciará o processo de registro de pedido.

Preencha então as informações que serão as mesmas enviadas para 
a nota fiscal. 



Para inserir produtos você deve ir ao ícone Novo na barra a 
esquerda dos itens do pedido. 

Ao inserir todos os itens você pode gravar.
Basta clicar no botão no rodapé da janela.

Como funciona a numeração de documentos pelo sistema?
Os documentos fiscais do sistema possuem uma numeração 
sequencial que baseia-se no tipo de documento. Tipo de 
documento são os tipos pré-definidos e que podem ser de 000 até 
800, sendo que acima de 800 devem serem reservador para o 
sistema.
Dentro de cada tipo de documento existe uma sequencia natural, 
1, 2, 3, 4 e assim por diante. Isso é desta forma, porque podemos 
ter na mesma empresa mais de um tipo de documento. Ocorre na 
maioria da empresas que possuem nota fiscal e cupom fiscal por 
exemplo. Neste caso poderemos ter 3 tipos de documentos: 
001-NF-E 
002-CUPOM FISCAL
900-NF-E CONTINGÊNCIA

Então, cada operação cadastrada no sistema deve 
obrigatoriamente indicar a que tipo de documento destina-se, 



pois, com base nisso é que o processo de numeração funciona. 
Então pode-se ter dois documentos com o mesmo número no 
sistema, entretanto, eles devem pertencer a tipos de documentos 
diferentes.

Exemplo: 
001-00000001
001-00000002
001-00000003
002-00000001
002-00000002

Sendo assim, sabemos então que 001 referem-se as notas e 002 aos 
cupons. 
Sempre que gravamos um documento o sistema analisa então, com 
base na operação qual o tipo de documento e aplica a numeração 
com base no último existente. Logo, se estivermos no nosso 
exemplo gravando uma nota ela terá o número 00000004, pois, 
sequencialmente é o próximo e se fosse um cupom seria o 
00000003.
Conclui-se ainda que não adianta apagar a nota 00000002 
esperando que o sistema utilize este número na próxima gravação, 
pois o sistema sempre baseia-se no último (maior) + 1 para aplicar 
numerações a documentos. Portanto, a menos que forcemos ele a 
gravar com o número 0000002 ele tornará a gravar com número 
00000004 que é o maior da sequencia + 1.
Existem meios para se forçar uma numeração intermediária. Como 
no exemplo acima, colocar no número 2, mas, isso veremos mais 
adiante. 

Como emitir uma nota fiscal?

Já fez o pedido? Se ainda não fez, melhor fazer. É muito mais 
prático fazermos uma nota através do pedido.



Já tela dos pedidos temos um botão 

Este botão nos remete a emissão da nota fiscal. Ao clicar nossa 
janela de emissão se abrirá com as informações carregadas de 
nosso pedido, selecionado nesta janela.

Outra forma de fazer isso é indo no seguinte item do menu: 
NF-e  Nota Fiscal→
Mas, neste caso devermos ter em mente o número de nosso 
pedido, para que possamos utilizar o mesmo.

Ao clicar nossa janela será semelhante a esta, e é aqui que fazemos 
a conferência de nossa nota fiscal. A esquerda temos os itens e a 
direita temos os dados de cada item.
Na medida que navegamos na parte esquerda vemos o resultado 
na direita. Quaisquer ajustes fazemos na parte direita.

 Destinatário→



Definições do destinatário, documentos, endereço, cidade 
entre outros dados.

 Operação→
Definição da operação de acordo com a tabela previamente 

cadastrada. 

 Cabeçalho→
Dados de cabeçalho, como natureza de operação, Entrada ou 

Saída e etc.
 Transportadora→

Dados da transportadora

 Produtos→

Nesta janela são digitados os itens para nota fiscal. Se você 
está fazendo nota a partir de um pedido então os itens do pedido 
já estão nesta janela.



Caso deseje inserir mais algum item, deve então clicar sobre o 
botão novo e selecionar o item na lista a seguir.

Sempre que selecionado um item deve-se clicar no OK para que o 
sistema feche esta janela e retorne a anterior.
Assim que selecionado o item basta preencher os dados acima.
Assim que estiverem inseridos todos os itens você já pode ir ao 
passo seguinde do processo de emissão da nota.

 Serviços→
Caso hajam serviços na sua nota fiscal, neste campo é que devem 
serem inseridos estes itens.
Sua utilização assemelha-se aos produtos e os procedimentos são 
praticamente os mesmos.



 Informações diversas→

Dados complementares a nota fiscal são inseridos nesta aba, onde 
pode-se ver diversos campos, inclusive de observações, intitulado 
“Campo Oficial de Observações” que é onde devem serem 
inseridas informações adicionais que são exibidas no rodapé da 
nota no campo informações adicionais.

 Comissões →
Este campo só será útil caso você utilize a integração do Lucrativo 
NF-e com os demais módulos financeiro e comercial, senão, deixe 
em branco suas informações.

 Impostos→
Esta janela fornece um resumo de todos os impostos e cálculos 
realizados pelo sistema. Através dela você pode analisar como será 
a emissão da nota fiscal.



 Fatura→
Nesta etapa você deve distribuir as parcelas de acordo com as 
condições de pagamentos combinadas com seu cliente. Caso trate-
se de notas de simples remessa ou outra finalidade que não 
envolva valores financeiro e cobrança os campos aqui devem serem 
deixados em branco.

 Gravação→
A última etapa da gravação da nota é esta.
Aqui você deve seguir os passos:

1) Validar: Neste passo o sistema analisa se as informações estão 
preenchidas e se sua nota esta pronta para a gravação;

2) Gravar: Neste passo são gravadas as informações constantes 
nas abas anteriores e finalmente a nota esta registrada 
internamente no sistema e portanto já passa a ter um número 
interno sequencial de acordo com o tipo de documento. Este 
número será exibido ao fim da gravação e deverá ser 
conferido por você com o intuito de certificar-se de que trata-
se do número correto e sequencial para a nota fiscal;



3) Nfe: Neste última etapa o sistema vai gerar a nota para o Link 
com o Sefaz;



Clique no item disponível “Padrão Lucrativo (.txt)” e clique no 
botão Gerar Arquivo NF-e. 
Se seus dados forem validados e as informações estiverem de 
acordo com as exigências do SEFAZ, neste momento então 
você tera em seu navegador padrão o seu DANFE que poderá 
então ser impresso e entregue ao seu cliente com a 
mercadoria adquirida.

Como visualizar as informações gravadas antes de gerar a nota ao Sefaz?

Neste caso, durante o processo de gravação da nota, descrito na 
sessão “Como emitir uma nota fiscal?” você não deverá executar a 
etapa 3 do item gravação, desta forma a nota não será enviada.
A seguir feche a janela de gravação de nota fiscal e abra o seguinte 
item: 
NF-e  Danfe→
Ao clicar, seu browser abrirá o seguinte item:

Digite então as senhas conforme indicado. 



Usuario ADMIN, senha ADMIN ou ainda, caso tenha modificado 
esta senha, consulte suas anotações pessoais.
Ao clicar em entrar aparecera então o menu pricipal ao topo da 
janela similar a esta:

Selecione então a opção Faturamento  Documentos→

Logo uma lista com os documentos aparecerá, bastando então 
clicar no número do documento para acessar a janela de resumo 
onde há um link chamado “Imprimir Prévia” caso sua nota ainda 
não tenha sido processada ou “Imprimir Danfe” caso a mesma já 



tenha uma chave de acesso valida.

Como saber se é um documento fiscal válido?

Todas as notas fiscais processadas e validadas devem conter as 
informações: 

 Número sequencial→
 Chave de Acesso→
 Protocolo de autorização de uso→
 Data e horário da autorização→
 Código de barras →

Para certificar-se de que sua nota é absolutamente válida você 
deve acessar o sefaz e solicitar uma consulta baseada no número 
de protocolo da nota fiscal eletrônica.

Um ambiente semelhante a este, do SEFAZ permite inserir o 
número do protocolo da nota fiscal e consultar seus dados. Este é o 
maior indicativo de que sua nota realmente foi aceita e registrada 
pelo SEFAZ.



Até que momento posso fazer ajustes na minha nota fiscal?

Você pode fazer correções e ajustes na sua nota enquanto ela não 
estiver autorizada, portanto, pode retornar ao pedido, ajustar e 
regravar uma nota quantas vezes desejar. 

Importante: Note que o número da nota progride de acordo com o 
último registrado, portanto, se você esta retornando ao pedido e 
pretende regravar o mesmo com ajustes feitos deve primeiramente 
excluir, isso mesmo, apagar a nota anterior correspondente ao 
pedido para que o sistema aproveite a mesma numeração evitando 
assim disperdiçar um número válido.

A numeração da nota é sequencial, 1, 2, 3, 4 e assim por diante e 
digamos que neste caso eu esteja com a nota 4, que foi gravada e 
ao analisar observei que esqueci de uma observação (informação 
adicional importante), então, naturalmente vou no pedido para 



alterar e regravar a mesma. Mas, antes disso, devo 
obrigatoriamente excluir a nota para que eu consiga gerar o 
mesmo número, pois, senão será a número 5 que é a próxima 
disponível.

Então, faça o seguinte. Vá em NF-e  Visualização de documentos→
ou em Vendas  Visualização de documentos se tiver no módulo→  
comercial do Lucrativo ERP.

Na janela que se abre, semelhante a figura a seguir, você deve 
buscar o documento que deseja eliminar para refazer e clique no 
botão 

Assim basta confirmar nas janelas que se seguem e a nota será 
eliminada do sistema. 

Mas, lembre-se o sistema segue a sequencia, portanto, se você 
possui a nota 1, 2, 3, 4 e você deseja fazer uma correção na nota 3 
não adiantará nada você eliminar a 4. Cuidado com este erro, pois 
a próxima será a 4.
Para casos assim, onde você tentou processar mais de uma nota e 
uma deu certo, mas, a anterior não, você deverá repetir o processo 
de gravação alterando o número do documento, pois, não é a 
última que você que arrumar não é mesmo. Assim sendo você deve 
se guiar pelo tópico “Como fazer correções em notas anteriores?”



Como fazer correções em notas anteriores?
Evite fazer.
Mas, caso seja inevitável e se a nota não foi processada ainda é 
possível. Mas, só faça se estiver seguro do que esta fazendo e dos 
processos de numeração da nota. Caso ainda não esteja, veja o 
tópico “Como funciona a numeração de documentos pelo 
sistema?”.
Durante a gravação da nota um dos itens é “Cabeçalho” e neste 
item existe um campo intitulado número que é onde pode-se 
mexer no momento da gravação. 
Importante: Saiba que se errar, seja para frente ou para trás você 
poderá estar afetando a forma de numeração do sistema, pulando 
números ou duplicando informações conforme o tipo de erro. 
Neste caso as consequências podem não serem passíveis de 
reversão ou correção. Analise bem antes de realizar esta operação.



Caso altere a numeração o sistema irá usar este número no 
momento da gravação. Desta forma podemos então preencher um 
número que tenhamos apagado propositadamente.
Mas, evite gravar duas vezes com o mesmo número pois o sistema 
irá acumular os itens sem acumular nos totais. Portanto, sempre 
apague  o documento anterior antes de gravar novamente.

Como excluir um documento não processado?
Para apagar uma nota que não tenha sido processada basta ir em 
NF-e  Visualização de documentos ou Vendas  Visualização de→ →  
documentos no módulo comercial do Lucrativo ERP.
Feito isso, localize a nota fiscal e clique no botão 



Confirme as perguntas 
seguintes e seu documento 
será excluído.
Certifique-se de que o 
documento não consta no 
SEFAZ. Caso o mesmo 
tenha sido processado dai o procedimento é de anulação, 
devendo-se seguir os passos indicados em “Como anular uma nota 
fiscal eletrônica?”

Como anular uma nota fiscal eletrônica?
Para realizar a anulação de uma nota eletrônica processada você 
deve ir em NF-e  Visualização de documentos, localizar a nota a→  
anular e clicar no botão anular.

Feito isso você deve ir em “Link NF-e”. Antes de clicar no item 
certifique-se de que o mesmo já não esteja aberto na barra de 
tarefas do Windows, próximo ao relógio, pois, deve-se acessar por 
ali caso esteja disponível.

Na janela a seguir 
selecione o botão 
“Cancelar 
documento”, digite o 
número da nota no 
campo que se abrirá, 
colocando 00 antes 
do número, ex. Se 44 
coloque 0044.



Na próxima janela que se abrirá você deverá selecionar o XML 
correspondente a nota fiscal que você deseja anular no sistema e 
em seguida clicar em Abrir.

No momento da seleção do XML certifique-se de que o número da 
nota, no nosso exemplo 44 consta nos penúltimos números do 
documento, como no exemplo: 0000044, observe ainda que deverá 
existir um número após este, neste exemplo o 1, seguido da 
sequencia: -nfe.xml. 
Este número, verificador é a única coisa diferente ao final da 
sequencia, então se estivermos procurando a nota 1740 para 
anular o final do arquivo pode se apresentar 000017407-nfe.xml



Possíveis erros dificuldades e suas soluções

Como identificar erros no processamento das notas fiscais?
Abra o “Link NF-e”.

Neste sistema existem duas grandes abas, principais que são: 
Últimos documento e Ferramentas, ambas na área superior 
esquerda da janela.

A primeira nos remete as funções. Analise, Cancelamento e 
inutilização de números. Já a segunda é nos permite diversas 
análises sobre os documentos processados em processo ou com 



erros.

Sempre que um documento é gerado, após a gravação da nota este 
mesmo documento pode ser visto nesta janela através da aba 
Arquivos.

Então, em arquivos também é possível analisar se algo deu errado 
com a nota e ter-se uma ideia, se não exata, aproximada de onde 
esta o problema com a nota para que possamos resolvê-lo.

Um erro normalmente se apresenta em vermelho, desta forma:

Para ter uma visão melhor da mensagem, visto que pode ser longa, 
basta que demos 2 cliques sobre a mesma.



Fazendo a leitura da mensagem do texto podemos ver algo como:
TAG <emit><enderEmit>ID:C09/xBairro – Nenhum valor 
informado. '' violates pattern constraint of '[!-6y{1}.....

Mas, o que nos é legível é xBairro e Nenhum valor informado, logo 
trata-se de um dado incorreto no campo bairro, e, antes disso a 
mensagem <emit><enderEmit>

<emit> = Emitente
<enderEmit> = Endereço do Emitente
xBairro.

Finalmente concluímos que campo bairro no endereço do emitente 
esta sem nenhum valor ou seja, em branco.

Neste caso a ação deve ser: 
1) Acessar o sistema Lucrativo NF-e;
2) Excluir a nota errada;
3) Alterar nosso cadastro de cliente, preenchendo o endereço;
4) Alterar nosso pedido, buscando o cliente novamente ou 

preenchendo o campo faltante;
5) Gravar novamente a nota (Pedido->Documento Fiscal);
6) Gerar novamente NF-e (na janela de gravação da nota fiscal);
7) Analisar novamente se está tudo certo e imprimir o DANFE;
8) Caso ainda haja rejeição da nota, basta repetir o processo;

As mensagens podem parecerem enigmáticas inicialmente, mas, 
logo você se habitua a elas e vai direto ao problema. De qualquer 
forma você pode ver as mensagens a seguir em “Quais os principais 
motivos de rejeição de uma nota fiscal?”.



Quais os principais motivos de rejeição de uma nota fiscal?
 Falta da cidade no cadastro de localidades – Deve estar→  

cadastrada sem acentos e com o número fornecido pelo IBGE. O 
sistema já conta com muitas cidades, mas, ainda assim as vezes 
podem faltar alguma;

 Preenchimento indevido de campos:→
CEP: Preencha somente com números;
CNPJ: Preencha somente com números;
CPF: Preencha somente com números;

 Falha no preenchimento do endereço:→
Lembre-se, Endereço: TIPO NOME DA RUA, NNN / CCC. Em 

caso de dúvida leia o tópico “Cadastro (Cliente / Fornecedor)”
 Campos como bairro, cidade ou estado em branco;→
 Acentos irreconhecíveis. Evite acentuar;→
 Erro nas totalizações de frete: →

Sempre que houver frete na nota, deverá constar os campos 
frete em cada produto. O sistema tem uma rotina de rateio com 
base no peso, mas, só funciona se em cada produto houver 
preenchimento dos pesos líquido e bruto.

 Falta da placa do veículo: Este é um campo necessário;→
 Erro na CFOP de transporte:→

Na janela de visualização de documentos tem uma aba 
CFOP/Frete, UF gerador ICMs e municio gerador ICMs que devem 
serem 
preenchidos 
de acordo 
com 
instruções 
fornecidas 
pelo seu 
contador.



Quais as validações adicionais da Nota Técnica 2008/006?

• Campo xPais (ID = C15), para aceitar apenas a literal “BRASIL” ou 
”Brasil”; 

• Campo IE do emitente (ID = C17), para aceitar: o algarismos para 
destinatários contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatação 
(ponto, barra, hífen, etc.); 

o literal “ISENTO” para contribuintes do ICMS que são isentos de 
inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo 
NF-e avulsa; 

• Campo IE do destinatário (ID = E17), para aceitar apenas: o 
ausência de conteúdo (<IE></IE> ou <IE/>) para destinatários não 
contribuintes do ICMS; 

O literal “ISENTO” para destinatários contribuintes do ICMS que 
são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS; 

Ou “PR9999” a “PR9999999” para destinatários produtores rurais 
de MG. 

• Campo UF do emitente (ID = C12) para aceitar apenas uma sigla 
de UF válida; 

• Campo UF do fisco emitente (ID = D07) para aceitar apenas uma 
sigla de UF válida; 

• Campo UFDesemb (ID = I22) para aceitar apenas uma sigla de UF 
válida; 

• Campo UFCons  (ID = L120) para aceitar apenas uma sigla de UF 
válida; 

• Campo  CFOP do produto (ID = I08) para aceitar apenas os CFOP 
atualmente 

vigentes; 

• Campo  cPais (ID = E14) para aceitar apenas os código de paises 
existentes na 

tabela do BACEN; 



• Campo ISUF – inscrição SUFRAMA do destinatário (ID = E18) para 
aceitar apenas 

valores compreendidos na faixa 100000000 a 9999999999; 

• Campo RENAVAM (ID=J15) – alterado para aceitar conteúdo 
alfanumérico; 

• Os seguintes campos devem ser informados com pelo menos 2 
caracteres: 

- Campo xNome do emitente (ID = C03); 

- Campo xLgr do endereço do emitente (ID = C06); 

- Campo xBairro do endereço do emitente (ID = C09); 

- Campo xMun do endereço do emitente (ID = C11); 

- Campo xNome do destinatário (ID = E04); 

- Campo xLgr do endereço do destinatário (ID = E06); 

- Campo xMun do endereço do destinatário (ID = E11); 

- Campo xPais do endereço do destinatário (ID = E15); 

- Campo xLgr do local da retirada (ID = F03); 

- Campo xMun do local da retirada (ID = F08); 

- Campo xLgr do local de entrega (ID = G03); 

- Campo xMun do local de entrega (ID = G08); 

• Campo  cProdANP (ID=L102) – alterado para preenchimento 
obrigatório quando o grupo de informações específicas para 
combustíveis líquidos (comb) for informado. Caso o produto não 
seja regulado pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, o campo 
deverá ser preenchido com o literal 999999999. 

Pasta diferente do convencional
Ao executar o DANFE ocorre uma mensagem assim:



Se a mensagem for similar a esta:
Warning: ibase_connect() [function.ibase-connect]: I/O error for file "c:\Arquivos de Programas\lucrativo\dados\evolutiva.gdb" 
Error while trying to open file O arquivo já está sendo usado por outro processo. In 

C:\xampp\htdocs\lucrativo\setup\config.php on line 25 

Solução: Neste caso o sistema esta com problemas para localizar a 
base de dados (evolutiva.gdb) que não esta em c:\Arquivos de 
Programas\Lucrativo\Dados. 
No caso do Windows 7 isso pode acontecer, pois, as vezes a pasta 
Arquivos de Programas pode estar sendo tratada como “Program 
Files” e portanto, o caminho do sistema é c:\Program 
Files\Lucrativo\dados.
Para solução disso é necessário editar o arquivo config.php, 
constante na pasta c:\xampp\htdocs\lucrativo\setup\config.php

$base = 'localhost:c:\Arquivos de Programas\lucrativo\dados\evolutiva.gdb';

Substituindo a frase “Arquivos de Programas” por “Program Files”, 
devendo ficar assim:
$base = 'localhost:c:\Program Files\lucrativo\dados\evolutiva.gdb';

http://localhost:89/lucrativo/function.ibase-connect
file:///c:/Program
file:///c:/Program
file:///c:/Arquivos


Considerações finais

Este sistema e manual baseiam-se na versão 4.01 do Manual de Integração do Contribuinte versão 4.01 e  
pode  receber  atualizações  nas  suas  versões  conforme  normas  estabelecidas  pelos  órgãos  competentes. 
Portanto, as atualizações de versão podem variar de acordo com as exigências, sendo assim, as garantias de 
atualizações sem custo adicionais são válidas para as especificações deste manual que por ventura não  
sejam contempladas pelo sistema.

Buscamos  manter  e  desenvolver  o  sistema  de  forma  paralela  as  atualizações  impostas  pelos  órgãos 
reguladores,  mas,  dada  a  complexidade  das  tributações  e  regras  específicas  é  importante  que  seja  
consultado seu contador de forma a manter suas notas fiscais dentro dos parâmetros legais exigidos na sua 
área de tributação.

Em caso de atualização na versão do manual do contribuinte você deverá adquirir uma versão do sistema  
que seja compatível com a mesma. 

Os cálculos são automatizados no nosso sistema, como uma forma de facilitar determinados processos e  
ainda como uma maneira de auxiliar no processo de emissão de nota, entretanto, seus conteúdos devem 
serem conferidos a cada documento emitido, principalmente pelo fato de que a empresa emissora da nota  
fiscal é que é o responsável direto pelas informações indicadas, impressas e remetidas ao SEFAZ, ficando 
nossa empresa e técnicos isentos de quaisquer problemas que decorram de erros em documentos fiscais  
emitidos indevidamente. Bem como, somos isentos de multas ou ônus decorrentes de cálculos fora do  
contexto adequado a legislação.

Desejamos que o sistema seja uma excelente ferramenta, tanto administrativa, como de faturamento e que 
agregue cada vez mais valor aos processos de cada empresa que o utiliza.

Nos colocamos a disposição para esclarecimento de quaisquer pontos descritos neste manual. Desejamos  
ainda que nossos usuários sintam-se a vontade para encaminhar dicas, sugestões ou dúvidas para nossos e-
mails.

Sem mais, 

Valmor Flores
Diretor de Tecnologia
www.lucrativo.com.br

http://www.lucrativo.com.br/
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