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A Nasajon

Há 40 anos a Nasajon vem desenvolvendo soluções 
que visam automatizar os processos e rotinas 
empresariais, tanto no ponto de vista operacional 
como gerencial.

Atualmente contamos com mais de 20 soluções e 
produtos integrados, separados por setores como:

-Relacionamento com Cliente, 
-Contabilidade, 
-Fiscal, 
-DP e RH, 
-Comércio e Produto, dentre outros.



A Nasajon e o eSocial

Desde o início do projeto eSocial, a Nasajon vem se 
adaptando para entregar ao profissional de DP uma 
ferramenta que se mantenha confiável, de fácil 
utilização e que esteja 100% integrada com as 
obrigações. 

Até o início dos anos 2010 nossos sistemas utilizavam 
uma plataforma mais simples. Então, dentre outras 
coisas, vimos com o eSocial a oportunidade de inovar 
e poder oferecer aos nossos clientes uma ferramenta 
mais robusta, com maior capacidade de 
processamento e que fosse totalmente integrada ao 
eSocial, mantendo a mesma usabilidade e 
confiabilidade.

Foi então que criamos o novo Persona SQL, pensado e 
desenvolvido sobre o manual do eSocial.



O Persona SQL trabalha realizando o enfileiramento dos 
eventos de forma automatizada.

Eventos iniciais/tabelas e Não Periódicos são gerados 
automaticamente, no ato da ativação da empresa ou à 
medida em que o fato acontece.

Os eventos da Periódicos, por sua vez, são enfileirados 
por meio de um comando que chamamos de 
Fechamento de Folhas.

Por uma questão de segurança, optamos por tornar o 
envio dos eventos uma função manual. Assim o usuário 
terá total consciência e domínio dos envios realizados.

Se acidentalmente o usuário tenha realizado a exclusão 
dos eventos enfileirados, nós temos ferramentas de 
Geração Manual de eventos, além de contar também 
com a ferramenta eSocial BX, que faz a sincronização 
dos eventos já enviados ao eSocial, por meio do 
Identificador do evento ou de seu número de Recibo.



A visão do usuário do Persona SQL



Algumas situações 
comuns entre o 

sistema de Folha e o 
eSocial...

Divergência em Outras Entidades 
(Terceiros)

Divergência em GILRAT

Divergência CP Patronal/Segurados

Rejeições diversas por erro no 
Preenchimento.



Relatórios 
Gerenciais 
Ferramentas
para otimizar o 
trabalho do 
Profissional de 
DP

ANÁLISE DE DIVERGÊNCIAS

O Persona possui relatórios que 

facilitam e otimizam a análise da 

DCTFWeb por meio de 

relatórios simples, de fácil 

entendimento. Um deles é a 

Análise de Divergências.

PRÉVIA DA DCTFWEB

O usuário poderá visualizar uma 

Prévia da DCTFWeb. Neste, o 

sistema utiliza dados gravados na 

própria base para  que se possa 

comparar os valores apresentados 

nela, em relação à Guia do eCac.

EVENTOS DE RETORNO EM 

FORMA RELATÓRIO

Permite ao usuário ter 

conhecimento dos valores 

apurados pelo eSocial antes 

mesmo de visualizar a guia no 

portal oficial.

Como o Persona me auxilia na 
análise da minha guia?



E quanto à SST e FGTS Digital?

Ferramenta atualizada, de acordo 
com os layouts do eSocial, 
garantindo o correto preenchimento 
dos eventos S-2210, S-2220 e S-
2240;

Otimização de processos;

Elimina trabalhos manuais;

Visualização em formato de 
Relatório dos Eventos de Retorno;

Proporciona maior agilidade nas 
operações, auxiliando no cumprimento 
dos prazos;

Importação de XML dos eventos 
SST;



Relatórios 
Gerenciais 
Ferramentas
para otimizar o 
trabalho do 
Profissional de 
DP

IMPORTAÇÃO DE XML

O Persona possui um módulo de 

Importação de  XMLs vindos das 

clínicas e empresas de SST.  Isso, 

além de trazer toda a parte 

cadastral,  enfileira 

automaticamente o evento para 

envio pelo sistema de Folha

LEITURA DOS EVENTOS 

RETORNO

Assim como no INSS, os eventos 

S-5003 e S-5013 podem ser 

visualizados em forma de 

Relatório.

Como tudo isso otimiza os 
processos?



E o que estamos fazendo?

Possuímos uma Base de Conhecimento na qual contamos com um 
acervo de mais de 6 mil artigos, abordando assuntos relacionados a 
todos os nossos módulos e produtos. 

Constantemente nós a atualizamos, a fim de tornar mais fácil e 
simples a busca por solução por meio de nosso portal.

Além disso, semanalmente nós realizamos Lives pelo YouTube, 
abordando sempre as situações mais comuns e as soluções aplicadas 
na grande maioria dos casos.

Para completar, contamos com um Suporte Técnico que atualmente 
alcança um índice de mais de 97% de satisfação dos nossos clientes, 
com uma equipe sempre atualizada, direcionada exclusivamente a 
questões voltadas ao eSocial.
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