
Acessando a opção Produtor 
Primário

Tela inicial do aplicativo Nota Fiscal Fácil



Tela inicial do aplicativo Nota 
Fiscal Fácil

Botão para efetuar login



Tela inicial para realizar login

Selecionar a opção para entrar com gov.br



Digite o CPF para criar ou acessar sua conta gov.br



Opções de cadastro no gov.br. Escolha a forma que 
deseja realizar o cadastro e siga as orientações para 

criar sua conta no gov.br



Tela para inserir sua senha criada no gov.br

Digite sua senha criada no cadastro gov.br

Após digitar a senha correta, clique em Entrar



Tela de primeiro acesso  

Opção produtor primário



Tela com opção produtor primário selecionada 



Lista de UF incluídas 



Tela de Verificação de telefone

Digite o número do seu telefone para receber 
uma mensagem com o código de confirmação



Inserir o código de 6 dígitos recebido por SMS

Logo após inserir o código corretamente, 
clicar em VALIDAR



Tela de Dispositivo Validado, caso esteja 
tudo correto com o código recebido por 

SMS



Depois do seu dispositivo ser validado, será 
solicitado a criação de um PIN de 

segurança(será sempre solicitado para cada 
pedido no aplicativo NFF). 



Confirmar o código PIN e logo em seguida 
clicar em CONCLUIR 



Tela de Criação de Novo Perfil (Produtor Primário)
Identificação

Inserir um nome para a propriedade, e logo após 
clicar em PRÓXIMO 



Tela de Criação de Novo Perfil (Produtor Primário)
Produtos

Nesta tela é possível você selecionar entra suas 
propriedades(caso tenha mais que uma)

No “+” você seleciona o produto vendido, não é 
necessário colocar todos de uma vez, pois podem ser 

adicionados posteriormente.



Tela de Criação de Novo Perfil (Produtor Primário)
Clientes

Lista de clientes cadastrados



Tela de Criação de Novo Perfil (Produtor Primário)
Clientes

Clicar no “+” para adicionar um novo cliente



Tela de Criação de Novo Perfil (Produtor Primário)
Clientes

Logo após clicar no “+” para adicionar novo cliente, escolher a sua 
propriedade 

Selecionar a identificação do cliente (CPF OU CNPJ)



Selecionar CPF ou CNPJ

Informar o nome do cliente

Informar o CPF/CNPJ do cliente

Se existir IE, informar neste campo

Informar o endereço do cliente



Informando o CEP, será preenchido automaticamente o 
restante caso esteja correto



Lista de transportadores

Clicar no “+” para caso seja 
necessário adicionar um novo 

transportador

Por fim selecionar CONCLUIR



Tela de Cadastro Concluído



Lista de documentos fiscais emitidos

Tela principal do aplicativo Nota Fiscal Fácil

Botão para adicionar dados, 
consultar ou criar uma nova nota 

fiscal 



Aqui você pode extrair um relatório com o resumo das operações efetuadas

Clicando aqui, é possível consultar os operadores cadastrados 

Botão para adicionar novos transportadores 

Botão para adicionar novos clientes

Botão para adicionar novos produtos

Botão para criar uma nova nota



Criação de Nova Nota Fiscal

Selecionar o tipo de operação 

Selecionar o destinatário da venda na sua lista

Selecionar a propriedade que estará fazendo a venda



Tela para adicionar qual tipo de produto será 
vendido

Clicando no “+” adiciona um novo produto

Aqui é informado a descrição do produto, unidade de medida, preço 



Depois de ter adicionado o produto, tela de 
informações sobre o produto 



Seleção de como será feito o transporte, por 
transportadora, próprio ou sem transporte  



Confirmação de valores totais



Se houver informações adicionais, inserir 
neste campo



Resumo da Nota Fiscal



E por fim depois de confirmar os dados da Nota Fiscal, confirmar 
o PIN criado no cadastro, e enviar a Nota.



Visualização do Documento, onde é possível você gerar a DANFE

Exibição do QR CODE da Nota Fiscal.

Botão para compartilhar o Documento.

Botão para copiar o mesmo Documento já criado.

Botão para cancelamento do Documento(tempo máximo para 
cancelamento, prazo de 24 horas depois de emitido).

Tela de Detalhes do Documento, depois da Nota Fiscal 
criada você terá acesso a todos os documentos criados


