
Sobre a Peers
Formada por profissionais do mercado de consultoria, com grande 

experiência em projetos de gestão, processos e TI, a Peers Consulting 

tem uma atuação diferenciada, a partir de uma visão integrada e 

multifuncional, senso de urgência e simplicidade de soluções 

desenhadas e implantadas.

Nossa visão é transformar o Brasil em um país melhor, mais eficiente e 

competitivo e ser reconhecida pelo seu valor e diferencial para nossos 

clientes, como parceiros de longo prazo e “resolvedores” de problemas 

complexos do seu negócio. . 

Para nossos consultores, é ser uma empresa provedora de 

oportunidades de carreira, experiências relevantes e alavancagem 

assistida e responsável

Consultoria de negócios e processos
A Peers é uma empresa de consultoria de negócios e processos, que vem 

trabalhando com grandes empresas para melhorar a eficiência e o resultado 

de seus negócios. Resultados que envolvem redução de custos, aumento de 

margem, melhoria da operação entre outros. 

Carreira
Os projetos em Consultoria possuem um dinamismo e possibilidade de 

aprendizado únicos, pois são realizados em empresas de diversas 

indústrias (Varejo, Serviços, Financeiro, Manufatura, Governo, etc) e 

também em áreas diversas, seja o “core” da empresa como nas áreas 

de BackOffice (Financeiro, Compras, Marketing, etc.). 

Além do aprendizado multifuncional, possibilita o desenvolvimento de 

competências de gestão e operação, exposição e alavancagem de 

carreira. 

Nossa atuação se baseia em métodos e processos, e possibilita o 

desenvolvimento de uma visão integrada das empresas: partindo das 

diretrizes estratégicas das empresas, passando por todas as atividades 

necessárias para sua implantação, sejam estas de processos, pessoas, 

tecnologia ou infraestrutura.

Sobre a oportunidade: Estágio
Buscamos alunos dos cursos de Engenharia, Administração e Economia, com conclusão do curso no mínimo em julho de 2018. Envie seu 

currículo para rh@peers.com.br e participe do nosso processo seletivo. Perfil que procuramos:

 Raciocínio lógico e facilidade com números

 Foco em gerar resultados aos clientes

 Capacidade de comunicação e relacionamento

 Pró-atividade e dinâmico

 Capacidade analítica, estruturação e organização de raciocínio 

 Conhecimento em ferramentas Office (Excel, Powerpoint  e Access) 

 Inglês avançado


