
ATUALIZANDO EMISSOR DE NF-e 
Esta atualização deverá ser instalada no servidor e em cada estação que emita NF-e.  

Abaixo passamos os passos relevantes para a execução do instalador que sofre alguma alteração não significativa em função da versão do Windows 7, 10 ou 11 e suas respectivas atualizações (updates). 

 

1º) O instalador atualizado do Emissor de NF-e está em nossa página no menu suporte Utilitarios. 

➔ Baixe e execute o Pro-Fruta - Emissor de NF-e 4.xx (onde “4.xx” representa a versão mais 

atualizada e fica disponível no site somente a última versão, então não se preocupe com esse 

número). 

➔ Ao baixar o arquivo cada browser (Chrome, Edge, Mozilla, Opera, etc) tem sua forma de 

proteção de arquivos desconhecidos para evitar malwares ou vírus, então fique atento às 

mensagens e verifique se o arquivo foi de fato baixado e está disponível ou bloqueado (na 

dúvida contate seu suporte de TI).  

 
➔ Você poderá receber uma das telas como no exemplo abaixo extraída do Chrome a qual 

(nesse browser) tem a opção “manter”, mas não é muito diferente em outros browsers (não 

listado aqui para não ficar muito extenso este manual). 

 

 
 

2º) Clique em mostrar na pasta  

 
 

➔ Execute o arquivo “Pro-Fruta - Emissor de NF-e 4.xx” como Administrador clicando com o 

botão direito do mouse e depois em “Executar com administrador” 

  
➔ Dependendo da versão do Windows instalada ou das configurações de segurança do sistema 

operacional poderá mesmo assim vir uma outra tela perguntando se pode ser executado este 

arquivo. Clique em Executar. 

A partir do Windows 10 e algumas versões Professional ou Ultimate do 7 tem o smartscreen 

que é uma proteção do Windows Defender para evitar malwares ou vírus e você poderá se 

deparar com a tela abaixo.  

Basta clicar em ”Mais Informações” depois em “Executar assim mesmo” 

  

 

 

  

http://profruta.com.br/
http://profruta.com.br/suporte/utilitarios/


3º) Será apresentado uma tela de Pronto para Instalar. Clique em Instalar. 

 
 

Tela de progresso da instalação não interrompa a instalação 

 
 

Tela de finalização do instalador, clique em Concluir para finalizar.  

 

4º) Abra o sistema e simule uma NF-e, você será informado caso a versão do sistema esteja utilizando 

uma versão diferente do Emissor instalado, listando a versão exigida pelo sistema e a versão do Emissor 

instalado. 

 

 

 

 


