
O ICT-DIEESE
O Índice da Condição do Trabalho (ICT-DIEESE) 
é um indicador criado pelo DIEESE que busca 
sintetizar a situação do trabalho no país. Foi desen-
volvido a partir da base de dados da PnadC/IBGE.
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Passado o período mais duro da pandemia e das influências da crise sanitária sobre as estatísticas do merca-
do de trabalho, o Índice da Condição do Trabalho (ICT-DIEESE) aumentou entre os terceiros trimestres de 
2021 e de 2022: foi de 0,36 para 0,46.

O desempenho de duas das dimensões que compõem o Índice impulsionou o resultado positivo. Houve cres-
cimento do indicador de Desocupação (de 0,39 para 0,64) em decorrência do recuo recente da taxa de deso-
cupação, e elevação do indicador Rendimento (de 0,39 para 0,47), reflexo da melhora na distribuição dos 
ganhos do trabalho e do rendimento médio 
por hora.

O ICT-DIEESE varia entre 0 e 1 e é resultado da composição de 
três dimensões:  ICT-Inserção Ocupacional, ICT-Desocupação e 
ICT-Rendimento.

Quanto à interpretação e análise, o indicador não define a condição 
ideal do trabalho, apenas indica que quanto mais próximo o 
valor do índice estiver de 1, melhor a situação geral do 
mercado de trabalho e, quanto mais próximo de zero, pior. 
Para mais detalhes, consulte nota metodológica disponível 
em: http://www.dieese.org.br.
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Índice da Condição do Trabalho permanece em patamar 
baixo, mesmo com melhora interanual

Em sentido inverso, o indicador Inserção 
Ocupacional diminuiu de 0,31 para 0,27, 
no período analisado, devido ao aumento 
da proporção de pessoas ocupadas há 
menos de 12 meses. Por outro lado, 
cresceu a parcela de ocupados com 
carteira assinada e de contribuintes 
da previdência.
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Desde a retomada mais consistente da atividade econômica, principalmente a partir de meados de 2021, o 
ICT-DIEESE retornou a patamares anteriores à pandemia, o que significa baixo crescimento da economia e 
mercado de trabalho precarizado.

O ICT atingiu o menor valor da série histórica, iniciada em 2012, no 3º trimestre de 2021 (0,36). Na média de 
quatro trimestres, ficou em 0,39. No 3º trimestre de 2022, o ICT-DIEESE chegou a 0,46 e, na média de quatro 
trimestres, a 0,43.

Com avanço de apenas 0,02 ponto na passagem do 2º para o 3º trimestre de 2022, o ICT-DIEESE aponta varia-
ção positiva muito pequena ao longo de 2022, o que deixa claro que a deterioração do mercado de trabalho 
permanece em níveis preocupantes.

De acordo com a análise da média dos 
últimos 4 trimestres, o ICT-DIEESE conti-
nuou praticamente estável, oscilando 
apenas 0,04 ponto desde o último trimestre 
de 2021, quando atingiu o menor valor da 
série histórica.

De modo geral, o ICT-DIEESE e suas 
dimensões voltaram ao nível pré-pandemia, 
o que significa patamares bem inferiores ao 
período 2012-2015.
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