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SLOT academy

A SLOT Academy é o braço de Formação da SLOT. Nascida 
das solicitações dos clientes, esta é uma área que vai ao 
encontro das necessidades específicas das empresas.

Pensar no cliente

L
ançada em Janeiro de 2013, 
a nova área da consultora de 
Recursos Humanos represen-
tou «um grande desafio e uma 
aposta estratégica da adminis-
tração e da direcção», numa 
altura em que os clientes soli-
citavam da empresa esse novo 
serviço.

Sónia Barbosa, directora 
Executiva, e Luísa Almeida, 
gestora de Formação da SLOT 
Academy, falam-nos do lança-

mento desta nova área de negócio e analisam 
os desafios actuais e de futuro da entidade.

Um ano volvido desde o lançamento da 
marca SLOT Academy, qual o balanço 
que fazem da actividade?
O balanço é muito positivo. A SLOT Aca-

demy conseguiu o reconhecimento por parte 
de antigos e novos clientes, através da con-
fiança que depositaram no desenvolvimento 
de acções de formação à medida.

 
Como foi entrar numa área que conta 
com empresas instaladas há décadas 
no mercado?
Foi um grande desafio e uma aposta 

estratégica da administração e da direcção 
da SLOT. Efectivamente existem muitas 
empresas no mercado na área da Forma-
ção, todas elas com um objectivo comum: 
o de dar resposta ao cliente nas suas ne-
cessidades formativas, no Coaching e no 
Desenvolvimento Profissional. A nossa 
estratégia neste primeiro ano foi dar a 
conhecer a SLOT Academy enquanto de-
partamento de Formação de um grupo 
que agrega várias áreas de Recursos Hu-
manos. Apresentamo-nos sempre como 

uma consultora global em Recursos Hu-
manos, dando a conhecer a equipa, o que 
fazemos e como poderemos ajudar a me-
lhorar as competências profissionais dos 
nossos clientes.

 
Quando detectaram a necessidade de 
entrar nesta área?
A entrada da SLOT nesta área prende-se 

com duas necessidades. A primeira surge 
da relação que a SLOT Recursos Humanos 
tem com os seus clientes, uma relação forte 
de confiança e de continuidade, que os leva 
a solicitar serviços que passam pelo Recru-
tamento, pelo Trabalho Temporário, pelo 
Outsourcing. E perguntam: “já agora não fa-
zem formação”? A segunda necessidade está 
ligada às alterações do contexto económico. 
A SLOT RH tornou efectivo um objectivo 
há muito pensado: ter o seu departamento 
de Formação.

 
“A SLOT Academy aposta numa nova 
abordagem de formação, posicionan-
do a sua oferta através de um serviço 
personalizado de consultoria”, escreve-
ram no vosso site. Em detalhe, qual é o 
vosso posicionamento?
O nosso posicionamento está na dedi-

cação ao cliente, na confiança que transmi-
timos quando nos colocam um desafio for-
mativo, no desejo de sermos diferentes dos 
nossos concorrentes e no compromisso que 
assumimos face a cada projecto. O trabalho 
de consultoria que fazemos com cada cliente 
passa por conhecer e avaliar a cultura organi-
zacional de quem nos contacta, por conhecer 
as necessidades e as expectativas de cada for-
mando, desenhar cada projecto formativo de 
raiz, por criar e recriar metodologias forma-
tivas que se adequem a cada grupo e acom-
panhar e responder a todas as questões que 

nos colocam antes, durante e depois da acção 
de formação. Em suma, um serviço persona-
lizado de consultoria que não termina após a 
conclusão de cada acção formativa. É acima 
de tudo uma relação contínua de parceria, 
com o objectivo de melhorar conhecimentos 
e trabalhar os talentos de cada organização.

 
Como enfrentaram o desafio de faze-
rem formação à medida, conseguindo 
criar para cada caso uma solução?
Cada projecto é único. A ideia de repli-

carmos acções não está na nossa maneira 
de fazer formação. O verdadeiro desafio do 
nosso departamento de Formação e aquilo 
que nos move surge quando um cliente com 
uma necessidade, às vezes bem definida, ou-
tras vezes camuflada, se traduz num projecto 
único para aquela empresa. Para cada neces-
sidade existe sempre uma solução, solução 
essa sempre ajustada a cada organização.

Que necessidades detectam mais fre-
quentemente junto das empresas?

As grandes necessidades formativas 
centram-se muito ao nível da liderança, do 
trabalho em equipa, da gestão de conflitos, 
da promoção de uma melhor comunicação 
entre líderes e equipas, tornar equipas comer-
ciais produtivas, aprender a gerir o stresse e a 
criar motivação.

Quais são os vossos planos para 2014 
na SLOT Academy?
Os nossos planos estão no crescimento, 

enquanto empresa e entidade formativa. Para 

tal, vamos continuar a apostar na formação 
à medida, aumentar o número de clientes, 
tanto nacionais como internacionais, conso-
lidar parcerias com os actuais e novos par-
ceiros, pedir a certificação para outras áreas 
de Formação e aumentar e desenvolver as 
competências da equipa da SLOT. Consoli-
dada a formação à medida, e se o mercado 
se mostrar permeável e receptivo, pretende-
mos lançar eventos interempresas, tais como 
seminários, cursos, workshops, entre outros 
eventos inovadores.
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