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OBJETIVOS
 Objetivo Geral
Apresentar o componente ACBrNFe, para auxiliar na 
emissão da NFe. Demonstrar especificamente o uso 
do componente ACBrNFe para emissão da NFe.

 Objetivo Específicos
Demonstrar as vantagens da utilização do componen-
te ACBrNFe para as empresas desenvolvedoras de 
software no cumprimento da exigência fiscal da nfe;
Demonstrar  a utilização do componente  no ambiente 
de desenvolvimento Delphi na versão 7.



JUSTIFICATIVA

Contrariar afirmações que apresentam o software livre 
como programas de baixa qualidade e pouca 
confiança para serem usados em aplicações 
comerciais ou aplicações críticas.



METODOLOGIA
T

Trata-se de um estudo de relato de experiência da 
criação de um componente de software de código 
aberto, chamado ACBrNFe, desenvolvido pelo autor 
no na empresa DJSystem da cidade de Tatuí no ano 
2008. 

p
Para o desenvolvimento deste software utilizou-se a 
linguagem Delphi na versão 7. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO

 Tecnologias Envolvidas

 Software livre

 Nota Fiscal Eletrônica

 Projeto ACBr



TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS

 XML

 Web Service e SOAP

 Assinatura Digital

 Delphi



SOFTWARE LIVRE

 A liberdade de executar o programa, para qualquer 
propósito - liberdade 0;

 A liberdade de estudar como o programa funciona, e 
adaptá-lo para as suas necessidades. O acesso ao 
código fonte é um pré-requisito para esta liberdade - 
liberdade 1;

 A liberdade de redistribuir cópias de modo a ampliar as 
possibilidades de acesso de pessoas e instituições a tais 
programas - liberdade 2;

 A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus 
aperfeiçoamentos, de modo que toda comunidade se 
beneficie, sem gastos adicionais - liberdade 3.



Copyright Copyleft 
código-fonte fechado código-fonte aberto 
licenciamento oneroso (geralmente) licenciamento gratuito 

baseado em licença de uso com restrições 
de cópias 

baseado em licença de uso sem restrições 
de cópias 

proibição para alterar e adaptar o software liberdade para usar, estudar, modificar e 
redistribuir o software 

executar o software para a finalidade a que 
foi desenvolvido 

pode executar o software para qualquer 
finalidade 

precisa constar a validade técnica da 
versão 

inexiste validade técnica da versão

obrigatória a prestação de serviços técnicos 
durante a validade técnica 

exclusão da obrigatoriedade de prestação 
de serviços técnicos 

garantia aos usuários exclusão de garantia e de responsabilidade 

assistência técnica onerosa pode ter assistência técnica, normalmente 
onerosa 

DIFERENÇA ENTRE SOFTWARE LIVRE 
E SOFTWARE PROPRIETÁRIO



NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE

 Histórico

 Objetivos

 Conceitos



NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NFE



PROJETO ACBr

 Histórico

 Principais Componentes

 ACBrNFe



PROJETO ACBr – PRINCIPAIS 
COMPONENTES

 ACBrECF – componente para comunicação com 
impressoras fiscais;

 ACBrBAL – componente para comunicação com 
balanças de check-out;

 ACBrETQ – componente para impressão de etiquetas 
em impressoras que utlizam linguagem PPLA;

 ACBrLCB – componente para leitura de códigos de 
barras;



PROJETO ACBr – PRINCIPAIS 
COMPONENTES

 ACBrValidador – componente para validação de diversos 
documentos(CPF, CNPJ, Inscrição Estadual, Número de 
Cheque, etc.)

 ACBrSped – componente para auxiliar na geração dos 
arquivos do Sistema Público de Escrituração Digital – 
SPED;

 ACBrTEFD – componente para uso com TEF Dedicado, 
Discado, Pay&Go e VesPague.



ACBrNFe
 Status do Serviço;

 Recepção;

 Retorno de Recepção;

 Cancelamento;

 Inutilização;

 Consulta da NFe pela Chave;

 Impressão do DANFe;

 Envio por email do XML e DANFe;



VANTAGENS DO ACBrNFe

 Códigos fontes disponíveis;

 Testado por diversos programadores em diversas 
situações, garantindo uma solução estável;

 Usado por diversas empresas, garantindo que funciona 
corretamente;

 Recursos adicionais além dos previstos na legislação;

 Gratuito.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Permite a manutenção das atividades de 
pequenas empresas;

 Gera economia para os utilizadores;

 Diminui o prazo para implementação da 
NFe.
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