


AEG é uma integradora de negócios! Criada em 2005

pelo Sócio Frederico Escobar, com foco em gestão

financeira, e contábil de empresas com grande

quantidade de clientes e ticket médio baixo. A grande

dificuldade de negócios dessa natureza é a capacidade de

gerenciar grande volume de informação dando a atenção

necessária a cada movimento. Um exemplo disso é a

administração da carteira de cobrança e gestão da receita.

Atuando na gestão financeira de empresas com receita

anual próxima a 1 bi (BRL), expandiu para o mercado de

captação de recursos em bancos privados e BNDES. Por

fim, com a capilaridade grande de clientes, desenvolveu

ferramentas de gestão tecnológica e treinamento para

qualificação das equipes.



Em 2011 a AEG ganhou força e muita sinergia com a

chegada de Claudio Borges. Grandes feitos marcaram sua

carreira, como responsável pela implantação das áreas de

Controles Internos, Auditoria Interna, Segurança da

Informação, processos de Governança Corporativa e

Desenvolvimento de Ferramentas de Auditoria à Distância,

criando o "continous auditing" na Estácio, primeira

instituição de ensino de capital aberto no país. Também,

já em parceria com a AEG, transformaram o conceito de

Revenue Assurance, criado para telecom, levando-o para

outros setores como turismo, educação, indústrias

alimentícias, entre outros. Mais tarde com a expansão, a

AEG criou um produto específico de Revenue Assurance.

Como resultado, a recuperação e prevenção de R$

milhões em evasão de receita e redução de custos.



- Redesenho e Otimização de Processos

- Estruturação Organizacional

- Planejamento Estratégico

- Criação e Implantação de Planos de Negócios



- Implantação e Revisão de Governança Corporativa

- Captação de Recursos Públicos BNDES e Bancos Privados

- Planejamento e Controle Orçamentário

- Gestão de Recursos (Caixa e Equivalentes) e Capital de Giro

- Gestão de Recebíveis, Estruturação de Cobrança Extrajudicial

- Planejamento Tributário



- Revenue Assurance

- Gestão de Indicadores (KPIs e Business Analytics)



- Avaliação de Empresas e Due Diligence

- Terceirização de Serviços Financeiros e de Controladoria (BPO)

- Consultoria em Implantação e/ou Desenvolvimento de Sistemas

Corporativos (ERP)



- Mentoria para Startups e Novos Empreendedores

- Educação Corporativa
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