Assessoria de Imprensa
Desenvolvedores de software de Maringá e João Pessoa trocam o
computador pela bike em fim de semana desafiador
A 3ª edição do “Pedal com Conhecimento” se expande em 2021 para incluir os
colaboradores de João Pessoa.
Maringá - PR, dezembro de 2021 – Variar o ambiente, principalmente quando se
trabalha de frente para o computador, é uma das formas mais eficientes de recuperar a
criatividade e ver o mundo de um outro ângulo. Para quem trabalha com
desenvolvimento de software, a vista de cima de uma bicicleta no Pedal com
Conhecimento pode trazer aprendizados inesquecíveis.
No dia 11 de dezembro, Maringá e João Pessoa ganharão um evento especial ao longo
dos 40 km de trajeto da pedalada dos colaboradores do Grupo DB1, formado por
empresas de tecnologia e com 20 anos de mercado. Será um incentivo interno para unir
ainda mais a equipe, trocando conhecimento e desenvolvendo pessoas.
O “Pedal com Conhecimento”, cuja primeira edição foi realizada em 2019 e está sendo
retomada este ano, é uma ação proposta para unir dois pontos fortes na cultura do
Grupo DB1: compartilhamento de conhecimento e espírito de equipe. Durante o trajeto,
Ilson Rezende, CEO do Grupo DB1, compartilha diversos conteúdos e propõe desafios
para a equipe.
O evento deste ano também contará com a participação do maringaense Robson Dutra,
que une o ofício de palestrante com seu grande amor pelas bicicletas e pelo ar livre.
A iniciativa é voluntária, com todo o suporte logístico da empresa. Em 2021, 40
colaboradores de Maringá toparam o desafio e, pela primeira vez, 5 colaboradores de
João Pessoa também mostraram interesse em reproduzir o Pedal com Conhecimento
na Paraíba. Ambos os grupos têm a missão de percorrer 40 km.
Os grupos são sempre acompanhados por uma van de apoio com água, suplementos,
lanchinhos, além de 12 lugares e suportes para quem não puder voltar pedalando. Essa
é uma das formas de reforçar o espírito de equipe: todos se ajudam do início ao fim.
O desafio começa já no momento de fazer a inscrição antecipada: o colaborador deve
providenciar a bicicleta, capacete apropriado, luva, calçado fechado e óculos.
Para Ilson Rezende, o Pedal com Conhecimento é um dos pontos altos do ano para o
Grupo DB1 e serve como um grande reforço para o fortalecimento do espírito de equipe.
A saída em Maringá será 6h20 da manhã, partindo da própria sede da DB1 e finalizando
na Avenida Mandacaru, próximo da igreja Bola de Neve. Durante o percurso, o grupo
maringaense passará por uma queda d’água e muita natureza, para reforçar a conexão
entre os participantes. Em João Pessoa, a saída também ocorrerá às 6 horas, partindo
do Busto do Tamandaré.
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Para quem curtiu a iniciativa e também se vê pedalando e absorvendo conhecimento ao
mesmo tempo, fica a boa notícia: o Grupo DB1 tem vagas abertas! Para se inscrever,
basta
encontrar
sua
vaga
ideal
no
link:
https://www.db1.com.br/?utm_source=imprensa&utm_medium=referral&utm_camp
aign=release
Sobre o Grupo DB1:
O Grupo DB1 é formado por empresas de tecnologia brasileiras. Tem 21 anos de experiência no
mercado de tecnologia da informação e oferece software e serviços de desenvolvimento para
empresas (B2B). Sempre com posicionamento de produtos e serviços “premium” e de alta
qualidade as empresas do grupo são líderes de mercado como ANYMARKET, Consignet, DB1
Global Software, DUCZ, Koncili, EIVE, Predize e o robô Tinbot. O grupo tem conquistado
inúmeros prêmios de gestão e inovação e figura há 12 anos consecutivos entre as melhores
empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). O Grupo DB1 também foi
reconhecido pelo Financial Times, um dos mais renomados jornais britânicos, como uma das
500 empresas que mais crescem nas Américas. Como parte do Código de Cultura do grupo,
todos na organização trabalham com o propósito de transformar o futuro e impactar a vida das
pessoas e organizações por meio das soluções criadas pelo grupo.
Mais informações: https://www.db1group.com/
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