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2023VARIÁVEIS 2021 2022 2024

Taxa de juros SELIC Efetiva (%) 6,25 6,50 6,50 6,50

PIB Nacional (Var. %) 3,52 2,23 2,50 2,50

PIB - RS 533.915,62 578.841,82 596.207,08 611.112,26

IPCA 4,85 2,20 2,50 2,50

SALARIO MINIMO 1.100,00 1.147,00 1.188,00 1.229,00

Apresentamos  as perspectivas econômicas do Governo Fedral,  com base no cenário projetado para os exercícios de 2022 a 2024, com a 
estimativa dos principais parâmetros macroeconômicos necessários à elaboração do quadro fiscal referente a esse período. Com base em tais 
projeções, são definidos os objetivos e a estratégia de política fiscal para os próximos anos, assim como mencionadas as medidas necessárias 
para seu atingimento.

A emergência da pandemia relacionada ao novo coronavírus (Covid-19) constitui cenário desafiador para a realização de projeções que 
envolvem a perspectiva econômica para o triênio de 2022 a 2024, tendo em vista o elevado nível de incerteza para prever a extensão e a 
duração da pandemia e, consequentemente, a magnitude do seu impacto sobre o nível de atividade econômica global e doméstica.
Em que pese o impacto de curto prazo adverso da pandemia sobre o nível de atividade econômica, o cenário macroeconômico projetado para o 
triênio 2022 a 2024 prevê a retomada do crescimento econômico em nível moderado já a partir de 2022 e taxa de inflação sob  controle, em linha 
com as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

,
Segundo o Governo Federal a retomada do crescimento estimado do Produto Interno Bruto (PIB), prevê-se também uma melhoria gradual das 
condições do mercado de trabalho, com recuperação do emprego formal, tendo como consequência a projeção apresentada de crescimento 
anual da massa salarial nominal. Para o salário mínimo, considerou-se a manutenção de seu valor real a partir da correção pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tendo em vista o previsto no inciso IV do Art. 7º da 
Constituição Federal e a ausência de legislação, desde 2020, que exija aumentos acima da inflação. Também se prevê, diante de tal cenário, o 
aumento gradual da taxa Selic a partir de 2022.
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