Peers Consulting lança série de e-books
Com temas como value creation, trabalho remoto e gestão orçamentária, a consultoria
tem como objetivo disseminar conceitos, gerar debate e oferecer conteúdo de
qualidade

Como gerar valor para a empresa pensando no longo prazo? Qual modelo de trabalho
surgirá depois que a pandemia passar? O orçamento corporativo é feito de maneira
transparente? Foi para encontrar respostas para estes e outros questionamentos que a
Peers Consulting, consultoria que atua na solução de desafios corporativos e
implementação de processos, está disponibilizando uma série gratuita de e-books. A
marca já possui três edições lançadas e deve gerar mais cinco até o final do ano.
O Value Creation Office reúne os principais conteúdos com as boas práticas de criação
de valor e os benefícios que o modelo traz para os negócios.
Já o Home Agile mostra um conceito inédito: a Peers desenvolveu uma metodologia
com soluções para otimizar a rotina do trabalho remoto e potencializar a
produtividade dos colaboradores.
E o e-book sobre Gestão Orçamentária mostra como encontrar alavancas para que os
líderes possam reduzir custos em tempos de incerteza. O ideal, mostra o
levantamento, é que os processos orçamentários sejam descentralizados.
“Queremos disseminar conceitos e gerar debates com conteúdo de qualidade. Tudo foi
desenvolvido por nossa equipe, que está sempre antecipando tendências”, afirma
Pedro Ribeiro, sócio da Peers Consulting.
No estudo sobre trabalho remoto, por exemplo, o leitor vai entender como funciona a
mentalidade “test and learn”, que prega o aprendizado durante o processo de
implementação, com reações rápidas frente ao erro.

Serviço:
Os e-books podem ser baixados gratuitamente em:
Value Creation:
https://conteudos.peers.com.br/ebook-vco

Home Agile:

https://conteudos.peers.com.br/ebook-home-agile

Gestão orçamentária:
https://conteudos.peers.com.br/ebook-gestao-orcamentaria

Sobre a Peers Consulting
Criada em 2012, a consultoria de negócios Peers Consulting é a que mais cresce no
Brasil: cerca de 40% ao ano nos últimos anos, com um dos menores turn over do
mercado. A Peers atua na solução de desafios corporativos e implementação de
processos de gestão orientados a value creation e que geram resultados sustentáveis
para empresas. Promover transformações que deixam as companhias mais eficientes e
competitivas é foco da Peers.
A consultoria conta com profissionais altamente qualificados que trabalham lado a
lado do cliente, desde o diagnóstico e desenvolvimento de soluções customizadas à
realidade de cada cliente até a implantação das mesmas, a fim de garantir os
resultados. Tem entre seus clientes empresas como: Grupo Boticário, Cogna (Ex
Kroton), Yduqs, Alpargatas, Marisa, Grupo Fleury e diversas companhias do portfolio
de fundos de private equity. A Peers está estruturada em seis áreas de atuação: Value
Creation Practices, Finance, Growth Strategy & M&A, Supply chain, Digital e Public
Services.
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