
PDA ASSESSMENT
A TECNOLOGIA AO SERVIÇO DA
POTENCIALIZAÇÃO DAS LIGAÇÕES
HUMANAS NAS ORGANIZAÇÕES.

Na OKU HUMAN®, através parceria – Gold Partner – com a PDA Internacional e a 
África Talents – A + Group, disponibilizamos uma alargada oferta de soluções de 
assessment que permitem definir perfis comportamentais, compatibilidade com 
posições e competências, tendências de grupo, preferências de Liderança e 
feedback 360º.

O QUE É O PDA ASSESSMENT?
O Personal Development Analysis - PDA é um assessment reconhecido pela sua 
precisão e fundamento cientifico, que permite descrever e analisar o Perfil 
Comportamental das pessoas nas organizações, identificando a compatibilidade 
entre as pessoas e as posições dentro dos grupos nas organizações, orientado 
para a identificação dos pontos fortes do individuo, necessidades e dificuldades.
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Está comprovado 
cientificamente com mais 
de 90% de fiabilidade

Fácil e rápido de 
completar
(10-20 min.)

É administrado online 
e entrega os 
resultados de imediato



QUEM UTILIZA O PDA ASSESSMENT?
O PDA Assessment entrega um feedback assertivo a 
quem completa o formulário. O PDA Assessment é um 
produto confiável que pode ser usado por Consultores e 
Profissionais de Recursos Humanos em programas de 
coaching, formação e seleção e mapeamento de 
talento. Permite a qualquer pessoa perceber os seus 
pontos fortes e debilidades e ir em busca da 
maximização do seu potencial profissional e realização 
pessoal.

Tipos de PDA Assessment:

Perfil Comportamental Tendências de Grupo

Leadership Matching Feedback 360º PDA

Compatibilidade
com Cargos (Individual)

Compatibilidade
com Cargos (grupos)

Compatibilidade com
Competências (Individual)

Compatibilidade com
Competências (grupos)

SOBRE A PDA INTERNACIONAL

É uma organização global que desenvolve, 
implementa e transfere ferramentas tecnológicas e 
programas inovadores para a gestão integral de 
talento.
Actualmente oferece, implementa e forma os 
Clientes e Partners no seu uso e aplicação em mais de 
50 países.
NA OKU HUMAN® desenhamos soluções de 
consultoria e gestão de Recursos Humanos à medida 
fundamentadas nas necessidades reais dos nossos 
clientes, com base na informação obtida através do 
PDA Assessment, ajudando os nossos parceiros a 
potencializar as ligações humanas nas organizações e 
a maximizar os seus resultados. 
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