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LG lugar de gente lança podcast na Semana do RH 

Temporada de estreia traz soluções para superar momentos de crise. Além de estimular a 

inovação no RH e compartilhar as boas práticas de gestão de pessoas 

Clelia Ribeiro 

A LG lugar de gente, líder em tecnologia para gestão de pessoas, lança o Podcast Pra Gente, uma novidade 

que já está disponível nas principais plataformas de streamings, como Spotify, Deezer, Apple 

Podcasts e Google Podcasts. Com o lançamento, líderes, CEOS, gestores de empresas, profissionais da área 

de RH e de tecnologia podem conferir bate-papos produtivos entre Felipe Azevedo, Vice-Presidente na LG 

lugar gente, com executivos e especialistas nas áreas abordadas.  

A temporada de estreia, que acontece entre 1 e 5 de junho, celebra o Dia do Profissional de RH, 

comemorado no próximo dia 3. E os assuntos discutidos trazem soluções e estratégias para superar o 

momento de crise que o mundo enfrenta atualmente, sem perder o viés humano. No episódio #1, os 

ouvintes são convidados a aprofundar no tema: “Impactos na Legislação: como ser ágil em um cenário de 

intensas mudanças?”, com a participação de Renato Canizares, Sócio da Área Trabalhista do Demarest 

Advogados. 

Para o episódio #2, Felipe Azevedo conversa com Cezar Taurion, Vice-Presidente de Estratégia e Inovação da 

Cia Técnica, que explora todo seu repertório e traz importantes reflexões sobre “Como se reinventar em 

momentos difíceis”. 

A “Transformação digital e a educação corporativa” são os assuntos centrais do bate-papo do episódio #3, 

com Roberta Campana, Diretora de Educação e Inovação da Fundação Dom Cabral. A especialista explica 

como a pandemia tem influenciado na transformação digital das empresas e como a experiência molda o 

momento que estamos vivendo quando o assunto é aprendizagem organizacional.  

A diretora de Recursos Humanos do Sabin Medicina Diagnóstica, Marly Vidal, é a convidada do episódio #4, 

que traz reflexões sobre as “Influências da tecnologia e cultura forte em momentos de incertezas”. Marly 

http://www.direitoenegocios.com/lg-lugar-de-gente-lanca-podcast-na-semana-do-rh/
https://open.spotify.com/show/1Y4OaG8yDvdilrQrmdndXI?si=-9jfb6IRRiCDZ1c9a3kMhQ
https://www.deezer.com/br/show/1268432
https://podcasts.apple.com/br/podcast/pra-gente/id1515353499
https://podcasts.apple.com/br/podcast/pra-gente/id1515353499
https://www.deezer.com/br/show/1268432
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reforça que o RH é o guardião das organizações, mas não só ele. É preciso questionar: como, dentro da 

empresa, conseguimos ter vários embaixadores da cultura. 

E, para encerrar a temporada especial, o episódio #5 trata da “Segurança da Informação: o que muda para as 

empresas com o trabalho remoto?”. Jeferson D’addario, CEO do Grupo Daryus, e Daniela Mendonça, Vice-

Presidente na LG lugar de gente, são os destaques da conversa.  

Sobre o Projeto 

O podcast Pra Gente é mais um canal de comunicação da LG lugar de gente que visa estimular a inovação no 

RH e compartilhar as boas práticas de gestão de pessoas. Transformação digital, aprendizagem, inteligência 

artificial, games, segurança da informação, indicadores de RH, produtividade, futuro do trabalho e liderança 

humanizada serão abordados ao longo dos episódios, trazendo visões capazes de expandir horizontes. Para 

Felipe Azevedo, “trata-se de um projeto feito com muito carinho e que tem pretensão de atingir, cada vez 

mais, profissionais e empresas, e convidá-los a refletir sobre questões que são comuns a todas as 

organizações”.  

 

 

 

 

 
 

 


