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A formação para a SLOT Academy é 
fonte de motivação, um compromisso 
com a aprendizagem e necessariamente 
um aumento de produtividade

F
undada no início deste ano, a SLOT Academy é a resposta da 
SLOT aos desafios do sector da formação, cada vez mais espe-
cializado e focado nas necessidades específicas de cada empresa. 
Optando também por uma ênfase nas áreas do Desenvolvimento 
Pessoal, Comércio, Hotelaria e Turismo, a SLOT Academy pre-
tende conseguir um «posicionamento de referência no mercado, 
respeitando o compromisso com os clientes e colaboradores, 

com base numa postura ética e de transparência em todas as acções que fa-
zemos», sublinha Luísa Almeida, gestora da Formação. A Human Resources 
Portugal foi saber como a equipa da Slot Academy tensiona consegui-lo.

A SLOT Academy foi fundada no início de 2013. Qual o balanço?
Os clientes estão a responder muito bem ao desafio. A aposta em reuniões 

para dar a conhecer o conceito e a metodologia deste departamento de forma-
ção, num ano de lançamento, tem tido uma aceitação surpreendente, seja ao 
nível dos clientes SLOT Recursos Humanos, como de novos contactos.

Qual é o posicionamento da SLOT Academy?
Desde sempre o nosso posicionamento é sermos uma consultora global 

em Recursos Humanos, onde os vários serviços oferecidos têm sido cons-
truídos através de um desenvolvimento sustentado do grupo e dos seus co-
laboradores. Existe um compromisso em alcançar a excelência na qualidade 
total dos nossos serviços na relação directa com o cliente.

A empresa tem como eixo de actuação a formação à medida. Em que 
consiste?
É com base num diagnóstico prévio junto da organização e do grupo 

de formandos. A ideia é desenhar acções únicas, vocacionadas para as re-
ais necessidades de um formando ou de um grupo de formandos, propor-
cionando sessões práticas sempre com um alinhamento organizacional.

As metodologias são criadas em conjunto com os nossos formadores 
e consultores, que desde o início trabalham o diagnóstico das necessida-
des formativas, aplicam questionários prévios de modo a conhecerem e 
a aplicarem métodos formativos ajustados a cada grupo. Podemos falar 
de jogos, de dinâmicas de grupo, exposições temáticas, exercícios de au-
todiagnósticos, entre muitos outros.

Como são desenhados os programas à medida?
Cada necessidade de um grupo dá origem a um conteúdo pe-

dagógico específico. Os programas são desenhados tendo em conta 
o levantamento de necessidades, o conhecimento prévio da cultura 
organizacional da empresa e conhecer individualmente cada um dos 
formandos que farão parte do grupo de formação.

A SLOT Academy desenvolve também formação certificada nas áreas 
de Desenvolvimento Pessoal, Comércio, Hotelaria e Turismo. Por que 
razão a escolha destes segmentos?
Após análise do mercado, considerámos que seria uma boa aposta, 

até porque numa altura em que as empresas estão a fazer ou já fizeram 
reestruturações, impõe-se avaliar novas estratégias de intervenção ao nível 
dos Recursos Humanos e, aí, a formação tem um papel essencial. 

A necessidade de concretização de objectivos comerciais exige das 
equipas de vendas uma constante evolução e orientação para os resulta-
dos, daí a nossa aposta na área do Comércio. Associada a esta está o De-
senvolvimento Pessoal, que acaba por ser o pilar da formação, mesmo em 
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Notam diferença na forma como 
os clientes encaram a formação?
Hoje a formação é um processo 

dentro da gestão de Recursos Huma-
nos. No nosso entender, temos que 
estar atentos ao modo como as em-
presas gerem e mantêm as boas práti-
cas no desenvolvimento dos Recursos 
Humanos e colaborar na acessibilida-
de ao serviço formação.

Existem múltiplas situações no 
mercado. Há empresas a investir em 
formação, porque sempre o fizeram e 
detêm meios para que assim se man-
tenham. Outras não. Há empresas que 
actualmente têm projectos adiados na 
qualificação dos seus colaboradores, 
outras encaram a formação como be-
nefício para o colaborador e empresa.

Quais são os vossos objectivos até 
ao final do ano?
Para o ano de 2013, a SLOT de-

finiu como grande estratégia de de-

senvolvimento e principal objectivo 
lançar e dar a conhecer o seu departa-
mento de formação – a SLOT Acade-
my. E isso tem sido conseguido.

Prevêem fazer alterações à vossa 
estratégia para 2014?
A estratégia continua a ser de, 

desenvolvimento deste departamen-
to, chegando a todos os sectores de 
actividade com produtos formativos 
próprios para a formação à medida.

A SLOT defende uma estratégia 
que está assente numa procura de me-
lhoria contínua dos serviços que pres-
ta, seja através da eficácia da actuação 
comercial e operacional, seja na obten-
ção de ganhos de competitividade. Tra-
balhamos para um posicionamento de 
referência no mercado, respeitando o 
compromisso com os clientes e colabo-
radores, com base numa postura ética e 
de transparência em todas as acções que 
fazemos. Alterações? O futuro dirá. 

acções técnicas a componente com-
portamental está sempre presente.

Por fim, a área da Hotelaria e 
Restauração prende-se com uma das 
áreas principais do negócio da SLOT 
Recursos Humanos, tanto ao nível do 
Trabalho Temporário e do Recruta-
mento, tendo por base a cultura de 
serviço, a orientação para o mercado, 
as Tecnologias de Informação e Co-
municação e o Profissionalismo.

Quais são os benefícios da forma-
ção nos dias de hoje?
Arriscaríamos dizer motivação, 

compromisso e produtividade. O que 
move as empresas são as pessoas e, se 
estas se encontram desmotivadas, a 
probabilidade de haver um decrés-
cimo de produtividade, é visível. A 
formação é sem dúvida uma fonte de 
motivação, um compromisso com a 
aprendizagem e necessariamente um 
aumento de produtividade.
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