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Introdução 
 
As Técnicas Individuais de Trabalho (TIT) foram criadas no intento de analisar e 
otimizar o desempenho do ponto de vista do tempo investido.  
 
As TIT implicam também uma idéia de auto-gestão, de disciplina pessoal, para 
que todos nós consigamos utilizar melhor o tempo a nossa disposição tanto na 
vida pessoal quanto na vida profissional.  
 
Os principais elementos das TIT são: 
 

••••    Estabelecer objetivos pessoais 
••••    Planejar trabalho e tempo necessário. 
••••    Utilizar instrumentos adequados.  
••••    Adquirir melhores hábitos de trabalho.  
••••    Conduzir reuniões e entrevistas mais efetivamente.  
••••    Métodos de anotação e de leitura rápida.  

 
As TIT ajudam qualquer pessoa ativa e que dispõe livremente de uma parte de 
seu tempo, a planejar e distribuir suas atividades no tempo  disponível.  
Essas técnicas podem ser utilizadas de forma individual, em um contexto pessoal 
ou profissional, mas melhores resultados serão alcançados no trabalho em equipe, 
com colegas, colaboradores e com superiores.  
 
Aplicando rigorosamente os princípios das TIT haverá um aumento de 
performance...e sobrará mais tempo para o desenvolvimento pessoal. 
 
Os objetivos das TIT são: 
 

••••    Aumentar os resultados no trabalho – produzir mais resultados com o 
mesmo esforço,  ou manter o resultado com menos esforço. 

••••    Determinar os objetivos e conseguir alcançá-los. 
••••    Diminuir o nível de estresse.  
••••    Aprender métodos de trabalho mais eficazes.  
••••    Diminuir o envolvimento em atividades inúteis 
••••    Memorizar mais rapidamente.  

 
Desejamos boa leitura e bom proveito.  
 
Para adquirir o Manual TIT completo, entre em contato com a Moityca via e-mail: 
moityca@moityca.com.br  ou diretamente por telefone: +55 11 5666-5661. 
 
Não deixe de conferir os outros manuais disponiblizados pela moityca: 
http://www.moityca.com.br/manuais.asp 
Boa leitura!!! 


