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O Rally da Safra é considerado um dos principais 
eventos do agronegócio brasileiro. Pioneiro, é o 
único projeto privado que vai a campo monitorar 
o desenvolvimento das lavouras de soja em 
diversos estados brasileiros. Entre os meses de 
janeiro a junho, uma equipe especializada de 
técnicos percorre os principais polos produtores 
do país.

O Rally é um importante instrumento para 
identificar e avaliar tendências em investimentos, 
endividamento, comercialização, custos de 
produção, operacionalização das lavouras, 
infraestrutura de transporte, armazenagem e 
meio ambiente. Neste ano, a Serasa Experian é 
um dos patrocinadores oficiais da expedição.

Confira, no infográfico abaixo, qual é a 
expectativa de produtores, investidores e outros 
agentes do agronegócio, levantada pelo Rally em 
março de 2022.



Expectativa de 
produtividade de soja

Quebra de 

em comparação com 
a safra 2020/2021

10,6%

Pré-plantio 
(setembro/21):

sacas por hectare
59,6 

Estimativa atual
 do rally

de toneladas
124,6mi

A estiagem prolongada que teve início 
ainda em 2020 trouxe impactos para 
todos os estados produtores. Foi 
uma safra em que o clima teve um 
comportamento atípico, o que pode ser 
atribuído à influência do fenômeno La 
Niña pelo segundo ano consecutivo. 

Duas situações bastante distintas 
foram registradas nessa temporada. 
As lavouras de boa parte do Centro-
Oeste, Norte, Sudeste e Nordeste 
se desenvolveram sob condições 
adequadas e apresentaram resultados 
de bons a excelentes. Já no Sul 
(incluindo o sul do Mato Grosso do 
Sul, além de Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná), o clima seco e 
quente, de meados de dezembro até 
boa parte do primeiro trimestre de 2022, 
provocou uma quebra significativa.
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Entenda como as condições agroclimáticas 
de cada região impactaram a safra de soja 
deste ano:

Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e 
sul do Mato Grosso do Sul: Essa parte do país 
concentra os principais problemas da safra. Em 
janeiro, as lavouras de soja precoce do oeste do 
Paraná sofriam com uma quebra consolidada, 
causada pela falta de chuva iniciada em meados 
de dezembro. Em fevereiro, com a continuidade 
do clima quente e seco, o potencial produtivo da 
soja do Rio Grande do Sul também já havia sido 
comprometido. A estiagem e o calor também 
causaram perdas de produtividade, ainda que em 
menor grau, em Santa Catarina e em regiões do 
Paraná que dificilmente enfrentam problemas, 
como a dos Campos Gerais. Voltou a chover no 
Sul do Brasil no início de março, o que ajudou 
a minimizar um pouco o prejuízo das áreas 
mais tardias, nas quais a soja ainda está em 
enchimento de grãos.

Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Goiás e 
Minas Gerais: O desempenho das lavouras nessas 

regiões foi de bom a excelente. As variedades 
precoces tiveram ótima produtividade, afastando o 
temor, comum no início do ano, de que o excesso 
de dias nublados poderia comprometer o peso de 
grãos. Em Goiás, por exemplo, os produtores vão 
colher um recorde de produtividade, o que fará 
do estado o segundo maior produtor brasileiro, 
superando, desta vez, o Rio Grande do Sul e o 
Paraná. No Mato Grosso, a safra só não foi melhor 
porque o desempenho da soja tardia ficou abaixo 
do esperado. 

Maranhão, Piauí e Tocantins: A região tem 
resultados excelentes até o momento. As lavouras 
se desenvolveram sob ótimas condições. Tanto no 
Maranhão quanto em Tocantins, a produtividade 
deve ser recorde.

Bahia: O excesso de umidade no terço final da 
safra deve limitar a produção na Bahia devido à 
redução de peso de grãos e ao surgimento de 
doenças. O rally prosseguirá acompanhando as 
últimas áreas a serem colhidas, e os números do 
estado poderão ser ajustados.



serasaexperian.com.br/agro

Colha os melhores resultados,
Ser Agro é Serasa Experian.
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